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ពិភពេលាកនាដំណាក់កាលសកលភាវូនីយកម្ម ។ វាជាពិភពេលាកែដលឱកាសជាេ្រចើន្រតូវបានេបើកចំហរ
េឡើងសំរាប់មនុស ជាេ្រចើនលាននាក់
សំខាន់ៗកាន់ែតទូលំទូលាយ

តាមរយៈបេច្ចកវិទ ថ្មីៗ

ការទទួលបានព័ត៌មាន

និងចំេណះដឹង

ែដលអាចេធ្វើឲ ជីវត
ិ មនុស និងការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកកាន់ែត្របេសើរេឡើង

គួរឲ កត់សគា
ំ ល់។
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និង្របេទសឥណាែតពីរ្របេទសប៉ុេណាះ

កាន់កាប់តួេលខ

ទាំងអស់ក្នុងពិភពេលាកមុនពាក់កណា្ដលឆាំ
អុីនធឺែណតចំនួន

៤០ភាគរយ
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ភាគ

៤ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់ទូរស័ព្ទចល័ត

តំបន់អាសុីបា៉សុីហ្វិចតំណាងឲ អ្នកេ្របើ្របាស់

ៃនអ្នកេ្របើ្របាស់ទាំងអស់របស់ពិភពេលាក

និងក៏ជាទីផ រ

broadband

ែដលធំជាងេគបំផុតក្នុងពិភពេលាកផងែដរ េដាយសារមានមានចំែណក ៣៩ភាគរយក្នុងពិភពេលាក។
េដាយសំអាងេលើការរីកចំេរីនែផ្នកបេច្ចកវិទ ដ៏េលឿនែបបេនះ

មនុស ជាេ្រចើនមានចម្ងល់ថាេតើគំលាត

ឌីជីថល្រតូវលុបបំបាត់ែដរឬេទ។ ជាអកុសល ចេម្លើយេទៅនឹងសំនួរេនះគឺ

មិនទាន់េទ ។ សូម ីែតរយៈេពល

៥ឆាំេ្រកាយកិច្ច្របជុំកំពូលស្តីពីសង្គមព័ត៌មាន (WSIS) េនៅទី្រកុង Geneva ក្នុងឆាំ ២០០៣ និងសូម ីែត
មានរបកគំេហើញបេច្ចកវិទ

និងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះៗេនៅក្នុងតំបន់ក៏េដាយ ក៏ការទទួលបាន

េសវាគមនាគមន៍ជាមូលដាន េនៅែតហួសពីសមត្ថភាពរបស់មនុស ភាគេ្រចើន ជាពិេសសជន្រកី្រក។
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មានអ្នកេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតតិចជាង ១០នាក់ ក្នុងចំេណាម ១០០នាក់ ម ៉ងវិញេទៀតអ្នកេ្របើ្របាស់ទាំង
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េដើម ីតភាប់គំលាតឌីជីថល និងសំេរចបាននូវសកានុពល ICT សំរាប់ការអភិវឌ ន៍ក្នុងតំបន់ អ្នកេធ្វើេគាល
នេយាបាយក្នុង្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ ន៍ ចាំបាច់្រតូវកំនត់បណា្ដអាទិភាព
វិធានការដាក់បទប

និងច ប់
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បំណងផ្តល់ចំេណះដឹង និងជំនាញសំខាន់ៗសំរាប់ជួយអ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយក្នុងការេធ្វើែផនការ និងអនុវត្ត
ជាក់ែស្តងនូវគំនិតផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗ ឲ កាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាព។
APCICT ជាវិទ សានមួយក្នុងចំេណាមវិទ សាន្របចាំតំបន់ទាំង ៥ ែដលចំណុះឲ គណកម្មការេសដ្ឋកិច្ច
និងសង្គមកិច្ច្របចាំអាសុីនិងតំបន់បា៉សុីហ្វិចរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិ (ESCAP) ។ ESCAP មានតួនាទី
ជំរុញការអភិវឌ ន៍សង្គមេសដ្ឋកិច្ច្របកបេដានិរន្តភាពេនៅអាសុីនិងតំបន់បា៉សុីហ្វិច
បទដានការងារ

4

ការកសាងសមត្ថភាព

កិច្ចសហ្របតិបត្តិការក្នុងតំបន់

តាមរយៈការវិភាគការេធ្វើ

និងការែចករែលកចំេណះដឹង។

ក្នុងនាមជាៃដគូជាមួយនឹងទីភាក់ងារ
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធថាក់ជាតិ
បកែ្របេមេរៀន

ESCAP

UN

និងអង្គការអន្តរជាតិដៃទេទៀត

ក៏ដូចជាសហការជាមួយៃដគូ

មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគាំ្រទការេ្របើ្របាស់ការេរៀបចំសំរួលនិង

Academy ទាំងេនះេនៅតាម្របេទសេផ ងៗ ។ េមេរៀនទាំងេនះ្រតូវបានែចកចាយជា្របចាំ

េនៅសិកា្ខសាលាថាក់ជាតិនិងថាក់តំបន់ សំរាប់ម្រន្តីរដាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងមធ ម េហើយអ្វីែដលេយើងចង់បាន
េនាះគឺ

សមត្ថភាពក៏ដូចជាចំេណះដឹងែដលទទួលបាននឹងេធ្វើឲ មានការេកើនេឡើង

ៃនការយល់ដឹងអំពីផល

្របេយាជន៍របស់ ICT និងេរៀបចំសកម្មភាពជាក់លាក់េដើម ីសំេរចេគាលេដៅអភិវឌ ន៍។
Noeleen Heyzer
អគ្គេលខាធិការរងៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ និង
េលខាធិការ្របតិបត្តិៃន ESCAP

5

រមភកថ
ដំេណើរការបេង្កើតកំរងេមេរៀន Academy of ICT Essentials for Government Leaders គឺពិតជាបទ

Academy

ពិេសាធន៍ជាក់ែស្តងនិងជាកកាជំរុញមួយផងែដរ ។
សមត្ថភាពប៉ុេណាះេទ

មិន្រតឹមែតជួយបំេពញចេនាះក្នុងការសាង

ែថមទាំងជាអ្នក្រតួស្រតាយផ្លូវថ្មីមួយសំរាប់ការបេង្កើតជាកំរងេមេរៀនសិក ផងែដរ

តាមរយៈការេអាយមនុស មានការចូលរួម និងមានកម្មសិទ្ធៃនខ្លឹមសារែដបានតាក់ែតងេឡើង។

Academy គឺជាគំេរាងដ៏សំខាន់ជាងេគរបស់ APCICT ែដល្រតូវបានចង្រកងេឡើងេដាយែផ្អកេទៅេលើ (១)
លទ្ធផលៃនការសាបស្ទង់វាយតំៃលេលើតំរូវការសំខាន់ៗរបស់្របេទសចំនួនជាង ២០ េនៅក្នុងតំបន់ េដាយ
រួមទាំងការ្របឹក ជាមួយម្រន្តីរដាភិបាល
និងអ្នកអប់រ

(២)

សមាជិកៃនសហគមន៍អភិវឌ ន៍អន្តរជាតិ

ការសិក ្រសាវ្រជាវសុីជេ្រមៅ

ៃនឯកសារបណ្ដុះបណា្ដលែដលមានពីមុនមក
ែដលេរៀបចំេឡើងេនៅក្នុងតំបន់

េដាយ

(៣)

APCICT

និងវិធីសា្រស្តក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដលែដលសមរម

អ្នក្រសាវ

្រជាវ្រទឹស្តី

និងការវិភាគេលើចំនុចខាំងនិងចំនច
ុ េខ យ
េយាបល់្រតលប់ពីអ្នកចូលរួមបណា្ដសិកា្ខសាលា

ស្តីពីសារៈសំខាន់
(៤)

និងភាពពាក់ព័ន្ធៃនខ្លឹមេមេរៀន

្រពមទាំងដំេណើរការ្រតួតពិនិត េឡើងវិញយា៉ង

មុតមាំរវាងគានឹងគាែដលេធ្វើេឡើងេដាយអ្នកជំនាញការកំពូលៗក្នុងែផ្នក ICTD។ សិកា្ខសាលាស្តីពី Academy
ែដលបានេធ្វើេឡើងេនៅទូទាំងតំបន់ បានផ្តល់ឱកាសដ៏មានតំៃលសំរាប់ផាស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ និងចំេណះដឹង
ក្នុងចំេណាមសិកា្ខកាមមកពី្របេទសេផ ងៗ

ែដលដំេណើរការេនះេធ្វើឲ អ្នកែដលមានបទពិេសាធន៍

និង

្រទឹស្តីរបស់ Academy កាយជាអ្នកេដើរតួដ៏សំខាន់ក្នុងការរចនារូបរាងៃនេមេរៀនទាំងេនះេឡើង។
ការដាក់ឲ េ្របើ្របាស់េមេរៀន

Academy

ចំនួន

៨

ដំបូងក្នុងកំរិតជាតិ

គឺជាការសំគាល់ៃនការចាប់េផ្តើម

របស់ដំេណើរដ៏មានសារៈសំខាន់សំរាប់ព្រងឹងភាពជាៃដគួរែដលមានកន្លងមក
គូថ្មីៗបែន្ថម

េដើម ីអភិវឌ សមត្ថភាពក្នុងការេធ្វើេគាលនេយាបាយ

ក៏ដូចជាបេង្កើតភាពជាៃដ

ICTD

េនៅទូទាំងតំបន់។

APCICT

បានតាំងចិត្តក្នុងការផ្តល់ជំនួយបេច្ចកេទសេដើម ីបេង្កើតឲ មាន Academy ថាក់ជាតិ ែដលជាគន្លឹះ សំរាប់
ធានាឲ េមេរៀន

Academy

បានេទៅដល់អ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយទាំងអស់។

េធ្វើការយា៉ងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវិទ សានបណ្ដុះបណា្ដលថាក់ជាតិនិងថាក់តំបន់ជា

APCICT

ក៏បាននឹងកំពង
ុ

េ្រចើនែដលបានបេង្កើត

ែខ បណា្ដញជាមួយរដាភិបាលថាក់មូលដាន ថាក់រដ្ឋ និងថាក់កណា្ដលរួចរាល់េហើយេនាះ េដើម ីេធ្វើឲ ្របេសើរ
េឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកេគក្នុងការេរៀបចំសំរួល
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បកែ្រប

និងែចក

ចាយកំរងេមេរៀន

Academy

េដាយគិតគូដល់បណា្ដតំរូវការនិងអាទិភាពរបស់ជាតិ។

ែផនការជាេ្រចើន្រតូវបានបេង្កត
ើ េឡើងេដើម ព
ី ្រងីក

បែន្ថមភាពសុីជេ្រមៅនិងការ្រគបដណ្ដប់របស់បណា្ដេមេរៀនែដលមានកន្លងមក

និងការបេង្កើតេមេរៀនថ្មីៗ

បែន្ថម។
េលើសពីេនះេទៅេទៀត APCICT បាននឹងកំពុងេ្របើវិធានែបបេ្រចើន្រចក េដើម ីធានាថាខ្លឹមសាររបស់ Academy
អាចទទួលយកបានេដាយអ្នកអានេនៅក្នុងតំបន់។ េ្រកៅពីមេធ បាយជួបមុខគាេដាយផាល់ េដើម ីែចកចាយ
កំរងេមេរៀន Academy

តាមរយៈ Academy ថាក់ជាតិ និងថាក់តំបន់ ក៏មាន Academy របស់ APCICT

េនៅេលើបណា្ដញ (AVA) សំរាប់ឲ សិកា្ខកាមសិក ពីចមាយេនៅនឹងកែន្លងរបស់ពួកេគ។ AVA នឹងធានា
ថាកំរងេមេរៀន Academy ទាំងអស់ ្រពមទាំងឯកសារែដលភាប់មកជាមួយដូចជា slide បងាញេមេរៀន
និងការសិក ករណីជាក់ែស្តងេផ ងៗ និងងាយចូលេទៅរកេលើបណា្ដញសំរាប់ទាញយក េ្របើ្របាស់េឡើងវិញ
េរៀបចំែកសំរល
ួ

និងបកែ្រប

ម៉ ងវិញេទៀត

AVA

មានមុខងារជាេ្រចើនដូចជា

ឧបករណ៍្រគប់្រគងការេរៀន ឧបករណ៍ចង្រកងខ្លឹមសារ និងវិ
ការបេង្កើតឈុតដំបូងែដលមាន
ថាក់អនុតំបន់

និងតំបន់

៨េមេរៀន

បនប័្រត។

និងការែចកចាយតាមរយៈសិកា្ខសាលា

មិនអាច្រប្រពឹត្តិេទៅបានេឡើយ

និងការចូលរួមសំរបសំរួលពីសំណាក់បុគ្គលនិងអង្គភាពជាេ្រចើន។
កិច្ច្របឹងែ្របង

ការបេ្រងៀនេលើបណា្ដញ

Academy ថាក់ជាតិ

េបើសិនជាគានការតាំងចិត្ត
ខ្ញុំសូមេឆ្លៀតឱកាសេនះ

ការលះបង់
ទទួលសា្គល់នូវ

និងសមិទ្ធិផលែដលេកើតេឡើងេដាយអ្នកែដលមានបទពិេសាធន៍និង្រទឹស្តីរបស់

Academy

ក៏ដូចជាបណា្ដៃដគូរបស់េយើងែដលមកពី្រកសួងរដាភិបាល វិទ សានបណ្ដុះបណា្ដល និង អង្គការថាក់ជាតិ
និងតំបន់

ែដលពួកេគបានចូលរួមក្នុងបណា្ដសិកា្ខសាលា

Academy។

ពួកេគមិន្រតឹមែតផ្តល់េយាបល់

ចូលរួមមានតំៃលសំរាប់បេង្កើតខ្លឹមសារប៉ុេណាះេទ ែថមទាំងសំខាន់ជាងេនះេទៅេទៀត បានកាយជាអ្នកគាំ្រទ

Academy

េនៅក្នុង្របេទសរបស់េគ

និងវិទ សានៃដគូថាក់ជាតិនិងតំបន់ជាេ្រចើន

ែដលទាំងេនះេធ្វើឲ មានកិច្ច្រពមេ្រពៀងជាផ្លូវការវាង
ស្តីពីការេរៀបចំសំរួល

និងផ្តល់ជាវគ្គសិក

APCICT

Academy

េនៅក្នុង្របេទស។
ខ្ញុំក៏សូមទទួលសា្គល់ជាពិេសសចំេពាះកិច្ច្របឹងែ្របងយា៉ងេពញទំហឹងរបស់បុគ្គលដ៏គួឲ េស្ងើចសរេសើជាេ្រចើន
ែដលបានេធ្វើឲ សមទ្ធិផលេនះេចញជារូបរាងេឡើង។
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ពួកេគទាំងេនាះរួមមាន

េលាក

Shahid

Akhtar

ែដលជាអ្នក្របឹក គំេរាង Academy, េលាក Patricia Arinto ែដលជាអ្នកែកត្រមូវ, េលាក Christine Apikul
នាយកេបាះពុម្ព, អ្នកនិពន្ធ Academy ទាំងអស់ ្រពមទាំង្រកុមការងារ APCICT។
ខ្ញុំសងឃឹមយា៉ងមុតមាំថាកំរងេមេរៀន

Academy

នឹងជួយបណា្ដ្របជាជាតិទាំងអស់កាត់បន្ថយគំលាត

ធនធានមនុស ដកេចញនូវឧបសគ្គៃនទទួលយក ICT និងជំរុញការេ្របើ្របាស់ ICT ក្នុងការ បេង្កើនេល ឿនការ
អភិវឌ ន៍សង្គមេសដ្ឋកិច្ច េដើម ីសំេរចបាននូវេគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហសវត ។
Hyeun-Suk Rhee
្របធាន
UN-APCICT
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អំពក
ី ំរងេមេរៀន
េនៅយុគសម័យព័ត៌មានវិទ បច្ចុប ន្ន
េធ្វើការនិងេលងកំសាន្ត។
ចំេណះដឹង
េសដ្ឋកិច្ចថ្មី
គំនិត។

ការងាយទទួលបានព័ត៌មានបានផាស់ប្តូររេបៀបែដលេយើងរស់

េសដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

(knowledge economy)

(digital economy) ែដលអាចេហៅបានថា
េសដ្ឋកិច្ចបណា្ដញទំនាក់ទំនង

េនៅ

េសដ្ឋកិច្ច

(networked economy) ឬ

(new economy) ្រតូវបានកត់សំគាល់េដាយការផាស់ប្តូរពីការផលិតទំនិញេទៅជាការផលិត

សានភាពេនះផ្តល់សារៈសំខាន់កាន់ែតខាំងេទៅេលើការេដើរតួរបស់បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍

(ICT) េនៅក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ច និងក្នុងសង្គមទាំងមូល។
េដាយសារមូលេហតុេនះ

េទើបរដាភិបាលទាំងអស់េនៅទូទាំងពិភពេលាកបានេផាតការយកចិត្តទុកដាក់

កាន់ែតខាំងេទៅេលើបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍សំរាប់អភិវឌ ន៍ (ICTD)។ សំរាប់រដាភិបាលទាំង េនះ
ICTD

មិន្រតឹមែតជាសកម្មភាពអភិវឌ ន៍វិស័យ

ICT

ឬវិស័យេសដ្ឋកិច្ចប៉ុេណាះេទ

ែថមទាំងជាចលករ

ជំរុញការលូតលាស់េសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាសង្គមនិងនេយាបាយ។
េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ
ការបេង្កើតេគាលនេយាបាល

ក្នុងចំេណាមការលំបាកទាំងឡាយែដលរដាភិបាលទាំងេនាះជួប្របទះក្នុងដំេណើរ
ICT

េនាះគឺអ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយជាញឹកញាប់មិនមានភាពស្និទ្ធសាល

ជាមួយនឹងបេច្ចកវិទ ែដលពួកេគកំពុងេ្របើេដើម ីអភិវឌ ជាតិ។
បទប

េលើអ្វីែដលខ្លួនមិនយល់បានេនាះ

េគាលនេយាបាយ
ក៏មិន្រតឹម្រតូវផងែដរ

ICT។

ប៉ុែន្ត

អ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយជាេ្រចើនមានការអល់ែអកក្នុងការេធ្វើ

េបើទុកការងារេធ្វើេគាលនេយាបាយេនះឲ អ្នកបេច្ចក

ពីេ្រពាះជាញឹកញាប់អ្នកបេច្ចកេទសមិនបានដឹងពីការជះ

បេច្ចកវិទ ែដលេគកំពុងបេង្កើតនិងេ្របើ្របាស់េឡើយ។
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េដាយសារែតគាននរណាមាក់អាចដាក់
េទសជាអ្នកេធ្វើ

ឥទ្ធិពលនេយាបាយរបស់

កំរងេមេរៀន Academy of ICT Essentials for Government Leaders ្រតូវបានអភិវឌ េឡើងេដាយ
មជ មណលអាសុីនិងបា៉សុីហ្វិចសំរាប់បណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន

និងគមនាគមន៍អភិវឌ ន៍ៃន

អង្គការសហ្របជាជាតិ (UN-APCICT) សំរាប់៖
១.

អ្នកេធ្វេើ គាលនេយាបាយេនៅរដាភិបាលថាក់មូលដាននិងថាក់ជាតិ

ែដលទទួលខុស្រតូវការេធ្វើេគាល

នេយាបាយ ICT
២. ម្រន្តីរដាភិបាលែដលទទួលខុស្រតូវការងារបេង្កើតនិងអនុវត្តកម្មវិធីេ្របើ្របាស់ ICT និង
៣.

អ្នក្រគប់្រគងក្នុងែផ្នកសារធារណៈ

ែដលកំពុងែស្វងរកឧបករណ៍

ICT

យកមកេ្របើ្របាស់សំរាប់

្រគប់្រគងគំេរាង។
កំរងេមេរៀនេនះមានេគាលបំណងបេង្កើនភាពស្និទ្ធសាលជាមួយនឹងប
ទស នៈវិស័យនេយាបាយនិងបេច្ចកវិទ ។

សំខាន់ៗទាក់ទងនឹង ICTD ទាំងក្នុង

វាមិនមានេចតនាសំរាប់េ្របើេធ្វជា
ើ េសៀវេភៅក ួន

ប៉ុែន្តសំរាប់ជាការផ្តល់ការយល់ដឹងដ៏ល្អអំពីអ្វីែដលបេច្ចកវិទ បច្ចុប ន្នុអាចេធ្វើបាន
អភិវឌ ន៍េឆាះេទៅរកទិសេដៅណា

និងអ្វីែដលជាអត្ថន័យសំរាប់ការេធ្វើេគាលនេយាបាយ។

ICT

េឡើយ

េតើបេច្ចកវិទ កំពុង
្របធានបទែដល

បាន្រគបដណ្ដប់េនៅក្នុងេមេរៀនទាំងេនាះ ្រតូវបានរកេឃើញតាមរយៈការវិភាគេទៅេលើតំរូវការឱ មានការបណ្ដុះ
បណា្ដល និងការសិក េទៅេលើឯកសារបណ្ដុះបណា្ដលេនៅទូទាំងពិភពេលាក។
េមេរៀនទាំងេនាះ្រតូវបានតាក់ែតងេឡើងសំរាប់អាចយកេទៅសិក េដាយអ្នកអានខ្លួនឯង
ធនធានក្នុងវគ្គឬកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលណាមួយ។
មានទំនាក់ទំនងនឹងគា
ក្នុងកំរងេមេរៀនទាំងមូល។

េមេរៀននីមួយៗមានលក្ខណៈេដាយែឡកៗពីគា

ែត

េដាយមានការ្របឹងែ្របងផ ភាប់ខ្លឹមសាររបស់េមេរៀនមួយជាមួយនឹងេមេរៀនបនាប់
េគាលបំណងយូរអែង្វងគឺេធ្វយា
ើ ៉ងណាឱ េមេរៀនទាំងេនាះកាយជាវគ្គសិក

មានការសុីសងាក់គាែដលមានការទទួលសា្គល់និងប
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ក៏ដូចជាេ្របើជា

ក់្រតឹម្រតូវ។

េមេរៀនទី ៥
អុីនធឺែណតបានបង្កឲ មានការអភិវឌ ន៍មនុស ជាតិ្របកបេដាយចីរភាព
ចំេពាះនេយាបាយសាធារណៈ។
អន្តជាតិទាក់ទងនឹងការេ្របើ្របាស់

ក៏ដូចជាប

្របឈមសំខាន់ៗ

ដូេច្នះចាំបាច់្រតូវមានការបេង្កើតជា្របចាំនូវេគាលនេយាបាយនិងនីតិវិធី
និង្របតិបត្តកា
ិ រៃន្របព័នអ
្ធ ុីនធឺែណត។

្រគបដណ្ដប់េលើចំនួនអ្នកេ្របើ្របាស់អន្តរជាតិេ្រចើនជាងេគក៏េដាយការលាត្រតដាង

េទាះជាតំបន់អាសុីបា៉សុីហ្វិក
ៃនេវទិកាែដលបេង្កើត

េគាលនេយាបាយទាំងឡាយទាក់ទងនឹងអុីនធឺែណត េនៅមិនទាន់បាន្រគប់្រគាន់េនៅេឡើយ។ េនៅមានប
្របឈម្របចាំតំបន់ជាេ្រចើនែដលទាក់ទងេទៅនឹងការអភិបាល្របព័ន្ធអុីនធឺែណត។
្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍្រតូវយល់ពីប

រដាភិបាលទាំងឡាយៃន

ទាំងេនះ េដើម ីអាចមានសំេឡងក្នុងបណា្ដញព័ត៌មានពិភពេលាក។

េគាលបំណង
េមេរៀនេនះមានេគាលបំណងេដើម ី៖
១.

េរៀបរាប់ពីដំេណើរការបេង្កើតេគាលនេយាបាយ

និងនីតិវិធអ
ី ន្តរជាតិែដល្រគប់្រគងការេ្របើ្របាស់

និង្របតិបត្តកា
ិ រ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត និង
២. ផ្តល់ជូនការសេង្ខប្រតួសៗនូវប

្របឈមទាក់ទងនឹងការអភិបាល្របព័ន្ធអុីនធឺែណត ក្នុងបរិបទ

តំបន់។

លទ្ធផលរពឹងទុក
បនាប់ពីសិក េមេរៀនេនះ អ្នកអានអាចនឹងមានសមត្ថភាពេដើម ី៖
១. េរៀបរាប់ពកា
ី រអភិវឌ ន៍ៃនេគាលនេយាបាយ និងនីតិវិធីអន្តរជាតិ្រគប់្រគងការេ្របើ្របាស់និង
្របតិបត្តកា
ិ ររបស់្របព័ន្ធអុីនធឺែណត
២. ពិភាក ប
៣. គូសប

គន្លឹះៗក្នុងការអភិបាល្របព័ន្ធអុីនធឺែណតក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ និង
ក់ពីបណា្ដជំហា៊នដំបូងេឆាះេទៅរកការអភិបាល្របព័ន្ធ ែដល្របេសើរជាងមុនក្នុង

្របេទសរបស់ពួកេគ។
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ី ធឺែណត
៩. អុីេម៉លបេ
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១១. ្រកុម្របឹក ៃនសន្ធិស

អុឺរុបេលើបទឧ្រកិដ្ឋក្នុងបណា្ដញអុីនធឺែណត
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ពាក កាត់
APCICT

មជ មណលអាសុីបា៉សុីហ្វិចសំរាប់ការហ្វឹកហ្វឺន

បេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងគមនាគមន៍

េដើម ីការអភិវឌ ន៍
ccTLD

េលខកូដដូេម៉នបេងា្គលរបស់្របេទស

CoE

្រកុម្របឹក អុឺរប
ុ

CSC

មជ មណលផ្តល់េសវាកម្មទូេទៅ ឥណា

DEC

សាជីវកម្មបរិកា្ខរឌីជីថល

DNS

្របព័ន្ធផ្តល់េឈាះដូេម៉ន

ESCAP

គណកម្មការេសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច្របចាំអាសុីនិងតំបន់បា៉សុីហ្វិច

EU

សហគមន៍អុឺរុប

FOSS

Software ែដលមានកូដេបើកចំហរ និងឥតគិតៃថ្ល

GPS

្របព័ន្ធ្របាប់ទីតាំងសកល

gTLD

ដូេម៉នបេងា្គលប

ICANN

សាជីវកម្មអុីនធឺែណតសំរាប់ផ្តល់េឈាះដូេម៉ននិងេលខ

ICPEN

បណា្ដញព្រងឹងនិងការពារអ្នកេ្របើ្របាស់អន្តរជាតិ

ICRA

សមាគមន៍កំណត់្របេភទខ្លឹមសារអុីនធឺែណត

ICT

បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍

ICTD

បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍េដើម ីការអភិវឌ ន៍

IP

្របូតូកូលអុីនធឺែណត

IPv4

្របូតូកូលអុីនធឺែណតវគ្គទី៤

IPv6

្របូតូកូលអុីនធឺែណតវគ្គទី៦

ITU

សហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ

MDG

េគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហសវត

OECD

អង្គការសំរាប់ការសំរបសំរួលេសដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ ន៍

PPP

ភាពជាៃដគូឯកជននិងសាធារណៈ

RIAA

សមាគមន៍ឧស ហកម្មថតសំេឡងអាេមរិច

RIR

ការចុះបញ្ជីអុីនធឺែណត្របចាំតំបន់
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ក់្របភព

TCP/IP

្របូតូកូល្រគប់្រគងការបញ្ជូន/្របូតូកូលអុីនធឺែណត

TLD

ដូេម៉នបេងា្គល

UN

អង្គការសហ្របជាជាតិ

USA

សហរដ្ឋអាេមរិច

WGIG

្រកុមការងារអភិបាលអុីនធឺែណត

WSIS

្របជុំេពញអង្គពិភពេលាកស្តីពីសង្គមព័ត៌មានវិទ

បញ្ជីនិមត
ិ ្តស
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ករណីជាក់ែស្តង

សំនួរពិចារណា

ការងារ្រតូវេធ្វើ

សាកល ងខ្លួនឯង

១. បញ
្ហ និង

លភពៃនករអ បល

្របព័នអ
ធ ន
ីុ ធឺែណត
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងេរៀបរាប់អំពី្របវត្តិអុីនធឺែណតខ្លីៗ និង បរិបទេដើម ីអភិបាល្របព័ន្ធ
អុីនធឺែណត ្រពមទាំងគូសប

ក់្រតួសៗនូវែដន្រគបដណ្ដប់ៃនការអភិបាល្របព័ន្ធអុីនធឺែណត។

១.១ េសចក្តីេផ្តើម
ជាញឹកញាប់េគសន្និដានថាមេធ បាយទំនាក់ទំនងថ្មីេហៅថាអុីនធឺែណតេនះមិនអាចេធ្វើការអភិបាលបានេទ។
្របការេនះេគអាចយល់បានេដាយសារ

អ្នកេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតជំនាន់មុនជាទូេទៅេពាលថា

អុីនធឺែណត

បេង្កើតេដើម ីេជៀសផុតពីការវាយ្របហារនុយេក្លែអរ និងការរាំងខ្ទប់េផ ងៗ ែដលេ្របើសំរាប់ឆ្លងកាត់្រពំ្របទល់
អន្តរជាតិជាេ្រចើន
បានមានន័យថា

ជាេហតុេធ្វើឲ អុីនធឺែណតមិនអាច្រតួតពិនិត បាន។

ពាក ថាមិនអាច្រតួតពិនិត

ខ្លឹមសាររបស់វាពិបាកេស្ទើរែតមិនអាចេ្របើច ប់ទំលាប់្រគប់្រគងបាន

និងពិបាកក្នុងការ

្រតួតពិនិត អ្នកេ្របើ្របាស់1។
នាេពលបច្ចុប ន្ន

រយៈេពលជាង១០ឆាំបនាប់ពីអុីនធឺែណត្រតូវបានេ្របើជាសាធារណៈ

ថាេនះជាទស នៈមិន្រតឹម្រតូវេឡើយ
កាលណា្របេទសកាន់ែតអភិវឌ ន៍

េយើងបានដឹងច ស់

តាមពិតអុីនធឺែណតអាចេធ្វើឲ មានរេបៀបរាបរយបាន។
ការដាក់ច ប់្រតួតពិនិត េលើអុីនធឺែណតកាន់ែតមាន។

ជាក់ែស្តង
ការខ្វះវិធាន

ការ្រគប់្រគងេធ្វើឲ ្រកុម្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍កាយជាឋានសួគ៌សំរាប់ជនទុច្ចរិចេ្របើអុីនធឺែណត េដើម ីព្រងាយ
Spam និង ល ិចេបាក្របាស់េផ ងៗ។
បរិមាណៃនច ប់ទំលាប់មិនេធ្វើឲ រាំងស្ទះដល់ការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតេទ។
អាមរិច្របែហលជា្របេទសែដលបង្កឧបសគ្គក្នុងការេ្របើ
លំបាកក្នុងការបេង្កើតេហដារចនាសម្ព័ន្ធអុីនធឺែណត

េបើដូេចាះែមន

សហរដ្ឋ

ចំែណក្របេទសឡាវែដលកំពុងែតមានភាព
្របែហលកាយជា្របេទសែដលរីកលូតលាស់

ខាំងក្នុងវិស័យេនះ។ អ្វីែដលសំខាន់គឺច ប់ទំលាប់ទាំងេនាះ្រតូវេធ្វើេឡើងេដាយែផ្អកេលើការយល់ដឹង ែផ្នកច ប់
1

Peng Hwa. 2005. ការេរៀបចំភាព្រចបូក្រចបល់ Ordering Chaos: ការដាក់បទប
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េលើអុីនធឹែណត Regulating the Internet. Singapore: Thomson.

និងបេច្ចកេទស
យល់ច ស់ពីប

្រពមទាំងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

េមេរៀនេនះមានេគាលបំនងេធ្វើឲ

ទាំងេនះ និងេដើម ីបងាញថាេតើសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិអាចេធ្វើបានតាមរេបៀប ណា។

១.២ ្របវត្តិ និងការផ្តួចេផ្តើមបេច្ចកេទសអុីនធឺែណត
្របវត្តិ និង ការអភិវឌ ន៍បេច្ចកេទស
អុីនធឺែណតមិនែមនបេង្កើតេឡើងេដើម ីបេញ្ជៀសការវាយ្របហារនុយេក្លែអ៊រណាមួយេនាះេទ
ប៉ុែន្តគឺសំរាប់រប
ូ វិទូេ្របើ្របាស់កុំព ូទ័ររួមគា េដើម ីេដាះ្រសាយការគណនាស្មុ្រគសាញ។ កុំព ូទ័រនាសម័យេនាះ
ជាឧបករណ៍ែដលមានទំហំធំ

តំៃលៃថ្ល

ដាក់េនៅទីតាំងឆាយដាច់្រសយា៉ល។2

គឺតាមរយៈការេ្របើ្របូតូកូលែដលេគបេង្កត
ើ េឡើងក្នុងទស វត

៦០

មេធ បាយតភាប់បណា្ដញ

េហើយវាមានភាពឯករាជ ពីបេច្ចកវិទ

របស់បណា្ដញ។

ែបបេនះវាផ្ទុយេទៅនឹងទស នៈទូេទៅ

ែដលគិតថា

េដើម ប
ី ញ្ជូនសារ

កែន្លងមួយេទៀត

េគ្រតូវេ្របើបរិកា្ខនិងបេច្ចកវិទ ល្អ។

ផ្ទុយេទៅវិញ

្របូតូកូលេនះអាចបំែបកសារ

្របតិបត្តិការកុំព ូទ័រឲ េទៅជាកញ្ចប់ជាេ្រចើន
ទទួល្រតឹម្រតូវេទេនាះ

រួចផ្គុំេឡើងវិញេនៅកែន្លងទទួល។

នឹងមានការបញ្ជូនេឡើងវិញ។

ពីកែន្លងមួយេទៅ
និង

េបើសិនជាសារមិនបាន

មេធ បាយែបបេនះមានន័យថា

បណា្ដញឬែខ

ទំនាក់ទំនងមិនចាំបាច់មាន “ភាពឆាតៃវ” េឡើយ។ អ្វីែដល្រតូវការេនាះ្រគាន់ែតមាន Router សំរាប់ចង្អុល
បងាញទីកែន្លងែដលសារ្រតូវបញ្ជូនប៉ុេណាះ
“បណា្ដញល្ងង់”

។

“្របូតូកូលតភាប់បណា្ដញ”

បនាប់មកសារេនាះនឹងរកផ្លូវេដាយ
េនះជួយបញ្ជូនសារឆ្លងកាត់បណា្ដញ

ខ្លួនឯងឆ្លងកាត់
េផ ងៗជាេ្រចើន

មានភាព្របេសើរជាង្របូតូកូលទូរស័ព្ទ។

ភាព្របេសើរេនះ្រតូវបានេលើកតំេកើនចាប់តាំងពីទស វត ទី

៧០

ែដលេពលេនាះ្រកុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់

បានបែន្ថមភាពវ័យឆាតេទៅក្នុងបណា្ដញពួកេគ។3

េទាះបី

ITU

ែដលជាភាក់ងារមួយរបស់

េឡើងេដើម ីសំរបសំរួលទូរគមនាគមន៍ពិភពេលាក

បានអភិវឌ ្របូតក
ូ ូល

ខុសគាទាំងអស់េនះបង្កឲ មានការប៉ះទង្គិចែដលទីបំផុត

UN

និងស្តង់ដារមួយចំនួន

បេង្កត
ើ
ទស នៈ

្របូតូកូលតភាប់បណា្ដញទទួលបានការគាំ្រទ

េ្រចើនជាង្របូតូកូលរបស់្រកុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ។

2

Katie Hafner and Mathew Lyon, ទីែដលភពអ

ច រយមនករយឺតយ៉ វ Where Wizards Stay Up Late: េដើមកំេណើតៃនអុីនធឺែណត The Origins of the

Internet (New York: Simon and Schuster, 1998).
3

David S. Isenberg, “ឱនភពៃនប

្ត ញលងង់” “The Dawn of the Stupid Network,” ACM Networker 2.1 February/March (1998): 24-31,

http://www.isen.com/papers/Dawnstupid.html.
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្របវត្តៃិ នការអភិបាល្របព័នអ
្ធ ន
ុី ធឺែណត4
េគគួរចងចាំថា្របូតូកូលនិងស្តង់ដាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងពិភពបេច្ចកវិទ
្រគប់្រគងវាេទាះជាមិនអាចចាត់ែចង ក៏អាចប
ចំេពាះករណីអុីនធឺែណត
េគេហៅថា

េ្រពាះអ្នកណាែដល

ទិសៃនការអភិវឌ ន៍បេច្ចកវិទ ទាំងមូលបានែដរ។

្របូតូកូលែដេលេគបានេ្របើេដើម ីតភាប់បណា្ដញ

នាេពលបច្ចុប ន្នេនះ្រតូវបាន

្របូតូកូល្រគប់្រគងការបញ្ជូន/្របូតូកូលអុីនធឺែណត (TCP/IP)។ វា្រតូវបានបេង្កើតេដាយ េលាក

Vinton G. Cerf និង េលាក Bob Kahn ក្នុងឆាំ ១៩៧៤ ្រពមទាំងមានសារៈសំខាន់ជាខាំងចំេពាះ
ការ្របតិបត្តិការរបស់បណា្ដញ

រហូតដល់េធ្វើឲ បណា្ដញទាំងឡាយណាែដលេ្របើ

TCP/IP

្រតូវបានេគ

សា្គល់ថាជា្របព័ន្ធអុីនធឺែណត។
សំរាប់េគាលបំណងៃនេមេរៀនេនះ

េគាលការណ៍ៃន្របូតូកូលែដលគួរឲ ចាប់អារម្មណ៍េនាះគឺថាគាន

ការ្រគប់្រគងេដាយផាល់េទៅេលើលំហូរៃនព័ត៌មានេលើបណា្ដញេឡើយ
អាស័យដានែដលព័ត៌មាន្រតូវែចចាយប៉ុេណាះ។
មិនឲ មានកំហុសក្នុងការកំណត់អាស័យដាន។

គឺមានែតការ្រគប់្រគងេទៅេលើ

អ្វីែដលសំខាន់េនាះគឺ្រតូវមាននរណាមាក់

េរៀបចំធានា

្របព័នែ្ធ បងែចកអាស័យដានសកលបានេ្របើេលខេដើម ី

សំគាល់បណា្ដញទាំងអស់។ បុគ្គលឬភាក់ងារណាមួយ ្រតូវេមើលការខុស្រតូវមិនឲ មាន អាស័យដានស្ទួនគា
ែដលេនះតំរូវឲ មានក លមា៉សុីនសំរាប់លុបបំបាត់សានភាពេនះ។ ដូេច្នះេហើយ បានជាេលាក Jon Postel
ែដលបានទទួលស

ប័្រតទាំងអស់របស់គាត់េនៅសកលវិទ ល័យ

California

ក្នុងរដ្ឋ

Los

Angeles

ប៉ុែន្តេ្រកាយមកេទៅេធ្វើជានាយកៃនវិទ សានរិទ សា្រស្តព័ត៌មានរបស់សកលវិទ ល័យ Southern California
បានកាយជា
េដាះ្រសាយប

“្រពះជាមាស់ៃនអុីនធឺែណត”

ែដល្រតូវបានដាក់េឈាះេដាយអ្នកេសដ្ឋកិច្ច។

គាត់ជាអ្នក

ទាំងេនះេទើបេធ្វើឲ បណា្ដញអាចលូតលាល់បាន។

េពលចំនួនបណា្ដញកាន់ែតេកើនេឡើង

េនាះតួេលខទាំងអស់កាន់ែតពិបាកចងចាំ។

ដូេច្នះក្នុងឆាំ

១៩៨៣

េលាក Postel និងេលាក Paul Mockapetris បានេស្នើឲ មានការេ្របើេឈាះភាប់ជាមួយនឹងេលខទាំងេនាះ។
ឧទាហរណ៍

4

េសៀវេភ

“អនក

ការេ្របើ

google.com

ជំនួស

៦៤.២៣៣.១៦១.១៨

េដើម ីេទៅរកក លមា៉សុីនែស្វងរក

មួយែដលនិយយពី្របវត្តិអុីនធឺែណតគឺជ្របភពដ៏ល្អ ដូចជេសៀវេភរបស់ Hafner and Lyon “ទីែដលភពអ

នឹង្រគប់្រគងអុីនធឺែណត៖ ករមន

រមមណ៍ដឹងពីពិភពេ

កគមន្រពំែដន” ម៉យងេទៀតសូម

នឯក

ច រយមនករយឺតយ៉ វ” និងេសៀវេភ

រ្របវត្តិអុីនធឺែណតេនេលើប

្ត ញ

របស់សងគមអុីនធឺែណត Where Wizards Stay Up Late, and Jack Goldsmith and Tim Wu’s Who Controls the Internet: Illusions of a Borderless World.
The Internet Society’s Histories of the Internet at http://www.isoc.org/internet/history.
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ែដលដូចគាេទៅនឹងការដាក់េឈាះេនៅក្នុង្របព័ន្ធកត់្រតាេលខទំនាក់ទំនងរបស់ទូរស័ព្ទ។ េនះ ជាកំេណើតរបស់
្របព័ន្ធផ្តល់េឈាះដូេម៉ន (DNS)។
ការេ្របើ

DNS

បង្កឲ មានប

ផ្លូវច ប់មួយចំនួន

ែដលេយើងនឹងេលើកយកមកបងាញក្នុងែផ្នកេ្រកាយ។

សំរាប់េពលេនះេយើង្រតូវយល់អំពី DNS េដើម ីយល់ពីប

របស់វា។5

DNS គឺជា្របព័ន្ធែដលមានឋានានុ្រកមដូចទំរង់្រទី (tree) េដើម ីេរៀបចំព័ត៌មានអំពីរាល់បណា្ដបណា្ដញ និង
កុំព ូទ័រ។

វាដូចគាេទៅនឹងអាស័យដានៃ្របសនីយ៍ែដរ៖

េដើមនិងេឈាះ្របេទសេនៅខាងចុង។

េបើដូេច្នះដូេម៉នេម

ច ស់លាស់ជាងេនៅខាងេដើម។

េដាយ្រគាន់ែតដាក់អាស័យដានផ្លូវេនៅខាង
(TDL)

គឺេនៅខាងចុងបំផុត

រីឯអាស័យដាន

អញ្ជឹងេហើយបានជាេពលកុំព ូទ័រែស្វងរកអាស័យដានណាមួយក្នុង

្របព័ន្ធអុីនធឺែណត វា្រតូវអានពីសាំេទៅេឆ្វង េដាយសួរ Server និមួយៗរហូតេឃើញទីតាំងពិត្របាកដ។
មាន TDL ចំនន
ួ ៦ ែដល្រតូវបានេគេ្របើដប
ំ ូងបំផុតក្នុងឆាំ ១៩៨៤ មាន៖
COM

សំរាប់្រកុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម

EDU

សំរាប់សាប័នអប់រ

NET

សំរាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់បណា្ដញ

ORG

សំរាប់អង្គការមិនគិត្របាក់ចំេណញ

MIL

សំរាប់កងទ័ពអាេមរិច

GOV

សំរាប់រដាភិបាលអាេមរិច6

ចាប់តាំងពីេពលេនាះមក

ដូេម៉នបេងា្គលប

ក់្របភពកាន់ែតច ស់

(gTLDs)

ក៏្រតូវបានេគបែន្ថមជា

េ្រចើនេទៀត។7 េលខកូដ TDL ទាំងេនះមានលក្ខណៈ្របហាក់្របែហលនឹង អក រ ២តួៃន ISO 3166-1

5

សូមេមើល http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_system សំរាប់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពី DNS.

6

សូមេមើល http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain សំរាប់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពី្របព័ន្ធ TLD.

7

សំរាប់បញ្ជីច ស់លាស់ សូមេមើល http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt. បញជីែដលកន់ែតងយយល់មនេន

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains.
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ែដលេគេ្របើក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។8

សំរាប់សំគាល់្របេទសនិងែដនដី
ែដលមានអក រពីរតួ

(US)។

ែតេដាយសារែតខ្លួនជានាំមុខ

េ្របើេលខកូដសំគាល់

ដូច្របេទសដៃទេឡើយ

ដូចេនះ

សហរដ្ឋអាេមរិចមាន

និងចាប់េផ្តើមមុនេគ

COM

ccTLD

អាេមរិចមិនចាំបាច់

្រតូវបានេ្របើសំគាល់្របភពេចញពីអាេមរិច

េដើម ីបងាញភាពអសារ របស់ខ្លួន។
វត្តមាន ccTLD មានន័យថារដាភិបាលទាំងអស់មានសំេឡង ដូចែដលការផ្តល់ឲ នូវ ccTLD េរៀងៗ ខ្លួន។
ជាឧទាហរណ៍ yahoo.fr ទទួលច ប់ និងេគាលនេយាបាយេផ ងៗែដលបានកំណត់េដាយ ្របេទសបារាំង
ដូចជាករណីែដលតុលាការ្របេទសបារាំងបានេចញសាល្រកមមិនឲ Yahoo បងាញពីេគហទំព័រ និយាយពី
េករដំែណលរបស់របបណាសុី េទៅដល់ទស និកជនបារាំងេឡើយ។ តុលាការបារាំងអាចេធ្វើដូេច្នះេដាយសារ
ដូេម៉នេឈាះ yahoo.fr បានចុះបញ្ជីក្នុង្របេទសបារាំង។ នាេពលេ្រកាយមក Yahoo បានប្តូរដូេម៉នជាភាសា
បារាំងេនះេទៅជា fr.yahoo.com ែដលមានកន្ទុយជា com េនៅេលើ Server េឈាះ FR។ ការេធ្វើដូចេនះអាចឲ
Yahoo មានសិទ្ធតទល់ជាមួយតុលាការបារាំង េបើេទាះជាទេង្វើេនះមិនមាន្របេយាជន៍ពាណិជ្ជកម្មក៏េដាយ។
Yahoo បានប្តូររាល់អាស័យដានេគហទំព័រជាភាសាេផ ងៗរបស់ខ្លួន មកបញ្ចប់េដាយ com វិញ។
មានប

បេច្ចកេទសមួយែដលនឹងេលើកមកពិភាក

ែស្វងរកអាស័យដាន
ការពីខាងសាំបំផុត

វាអានពីសាំេទៅេឆ្វង។
ដូេច្នះសំរាប់

ែដលទាក់ទងនឹង

េដាយសារែត

www.google.com

gTLD

Server

េម។

ស្ថិតេនៅខាងសាំ

កុំព ូទ័រនឹងែស្វងរក

.com។

េនៅេពលកុំព ូទ័រ
កុំព ូទ័រ្រតូវដំេណើរ
រាល់េឈាះដូេម៉ន

អុីនធឺែណតទាំងអស់្រតូវបញ្ចប់េដាយ dot “.” សំរាប់សំគាល់ server េម។ មានសាប័នទាំងអស់ចំនន
ួ ១២
ែដលមានេឈាះថា អ្នក្របត្តិការ server េមទាំងអស់។ Server ទាំងេនាះមានអក រសំគាល់ពី A ដល់ M។
Server A គឺជាអ្នកនាំមុខេគ េហើយេធ្វើការទាក់ទងជាមួយ server េមដៃទេទៀត ម្តងមា្កលក្នុង មួយៃថ្ងៗ។
ព័ត៌មានទាំងអស់េលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត្រតូវផ្ទុកេលើ

server

ជាេ្រចើនពាសេពញពិភពេលាក

េដើម ីបេង្កើន

េល ឿនរបស់អុីនធឺែណត។ ែដនៃន server ទាំងេនះមានេឈាះថា Root Zone។9 េដាយសារ Root Zone
ជាេ្រគាងឆ្អឹងសំខាន់បំផុតក្នុង្របព័ន្ធអុីនធឺែណត េគបានបែន្ថម server បង្កប់មួយេទៀតបិទបាំងមិនឲ hacker
ដឹងេឡើយ។

8
9

សូមេមើល http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 for more details about ISO 3166-1 alpha-2.
Wolfgang Kleinwächter, “ការទំលាយអាថ៌កំបាំងៃនឬសគល់របស់អុីនធឺែណត៖ េតើេយើង្រតូវការការ្រតួតពិនិត េដាយរដាភិបាលឬេទ?”

េនៅក្នុងេសៀវេភៅកំែណទំរង់ការអភិបាលអុីនធឺែណត“ De-Mystification of The Internet Root: Do We Need Governmental Oversight?” in Reforming Internet
Governance, ed. William J. Drake (New York: UN ICT Task Force, 2005), 209-225, http://www.wgig.org/docs/book/WGIG_book.
pdf.
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ខ្ញុំមិនមានវា
វាេទ
ប៉ុែន្តខ្ញុំដឹងកែន្ល
ក ងែដលអ្នកអា
ចរកវាបាន។ អ្នកអាចរកវាេនៅ
server ដូេម៉
មនកំពូលរបស់
“.com”

ខ្ញុំចង់បានអាស័
ន
យដា

អាស័យដាន
ែដលមានអា

គឺ
Ok. អាស័យដានេនាះគឺ

១២៤.២១..៣១.៥១

៦៦.១០២.០.១០៤
បា
យដា
ខ្ញុំចង់បានអាស័

នជាេលខ
ខរបស់

នជាេល
លខរបស់

www.go
oogle.com

www.ggoogle.com

Ok, េនះគឺជា
េគហទំព័ររបស់ខ្ញុំ

ទីបំផុតខ្ញុំរកអ្នកេឃើ
ក ញេហើយ
សូមេផ្ញើេគហទំព័រអ្នក មកឱ ខ្ញុំ

Server

បង្កប់

និង

server

A

មានទីតាំ
តាំងេនៅអាេមរិរិច

េឡើងចំេពាះអុីនធឺែណតក្ន
ណ ុង្របេទស
សមួយ

េបើ្របេទសេនាះះ

ែដលេចា
ចាទជាសំនួរមួយថា

េតើនឹ
នង
ឹ មានអ្វីេកើត

មានស្រងា្គ
ងា្គមជាមួយអា
អាេមរិច។

ជាឧទាហរណ៍
ជា
ណ៍

េតើរដាភិបាលអាេមរិចអាចលុ
ច
ប្រប
បេទសេនាះេច
ចញពី ទិន្នន័យក្ន
យ ុង Root Zone
Z
ឬយា៉ងណា?

មុនស្រងា្គ
ងា្គមជាមួយ្រប
បេទសអុីរា៉ក់

ដូេម៉ន

IQ

បានរលា
លាយបាត់េចញ
ញពី្របព័ន្ធអុីន
នធឺែណត។

មិន្រតូវបានដំ
បា េណើរការេដាយអង្គ
កា
ភា
ភាពណាមួ
យ
យរបស់

Sad
ddam

េ្រកាមកា
ការ្រគប់្រគងរប
បស់ជនជាតិអារា៉
អា ប់បា៉េលស
ស្ទីន

រស់េេនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាស់
ច
។

គឺជាបងប្អូន្រតកូល

Elashi

និងៃដគូរជំនួញរបស់
ញ
ខ្លួន

Hus
ssein

េឡើយ

ដូេម៉ន

IQ
Q

ែតដូេម៉នេនះស្ថ
ន
ិតេនៅ
នៅ

អ្នកដំេណើរការដូ
កា េម៉នេនះះ

ែដលពួកេគ
គ្រតូវបានចាប់
ប់ខួន
្ល ពីបទនាំេចញសំភារៈៈ

កុំព ូទ័រខុ
ខសច ប់េទៅកាន់្របេទស
ស Libya និង Syria
S
ក្នង
ុ ឆាំ ២០០២។ មិនដឹងជាការៃៃចដន ឬយា៉ងណា
ង
េឡើយ
ែដលដូេម៉
មន

IQ

្រ្រតូវបានបិទចំេពលមុនស្រ្រងា្គមែតម្តង។

េនៅៃថ្ង

ែដលរបា
បាយការណ៍រប
បស់្រកុម្រគប់្រគង្របព័ន្ធអនធឺ
អុី ែណតែត
តងតាំងដាយ
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២៨
២

កក្កដា

UN

២០០៥

បា
បានបញ្ចប់

ចេនាះេពល
ល
និងមុនេពល
ល

ែដលរបាយការណ៍េនះេបាះពុម្ពជាភាសាផ្លូវការេផ ងៗរបស់
រដាភិបាលអុីរា៉ក់

េដាយមូលេហតុេពលេនាះ

UN

ដូេម៉ន

IQ

្រតូវបាន្របគល់េទៅឲ

្របេទសអុីរា៉ក់មានរដាភិបាលមានដំេណើរការនិងស្ថិរភាព

េហើយេនាះ។
ការ្រគប់្រគងេលើ

Root

Zone

្រតូវបានេគចាត់ទុកជាចំនុចគន្លះឹ ក្នុងការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

ពីេនះក៏មានកង្វល់ដៃទេទៀតផងែដរ។

្របេទសមួយចំនួនមានការបារម្ភអំពីការែបងែចក

េដាយសារែតការអភិវឌ ន៍អុីនធឺែណតតាមវិធីែដលគានសណា្ដប់ធាប់
សកលវិទ ល័យសហរដ្ឋអាេមរិចខ្លះមាន
ប

IP

address

មិន្រតឹមែតពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ការែបងែចកេនះេទ

address ទាំងេនាះមានកំណត់។
េ្របើសព្វៃថ្ង

មាន

IP

និង

IP

address។

មិនបានេ្រគាងទុក

ចំនួន

គឺែថមទាំងេទៅេលើកង្វល់េដាយសារចំនួនសរុបៃន

៤,២៩៤,៩៦៧,២៩៦

ពិភពេលាកមានចំនួនេ្រចើនជាងធំជាងេនះឆាយ
បំបាត់បានេដាយការេ្របើែដលមានការសន ំសំៃច

េធ្វើឲ

េ្រចើនជាងបណា្ដ្របេទសមួយចំនួនេទៅេទៀត។

តាមរយៈការេ្របើ្របព័ន្ធ្របូតូកល
ូ អុីនធឺែណតវគ្គ៤ (IPv4)

address

IP

េ្រកៅ

address

ខុសៗគា។

ែដលកំពុង

េដាយសារែត្របជាជន

នឹង្រតូវេ្របើអស់។

និងការដាក់ឲ េ្របើ្របាស់

IP

ប

េនះអាចលុប

្របូតូកល
ូ វគ្គទី៦

(IPv6)

ែដលមាន IP address រហូតដល់ ៣៤០,២៨២,៣៦៦,៩២០,៩៣៨,៤៦៣,៣៧៤,៦០៧,៤៣២,៧៦៨,
២១១,៤៥៦។10

ចំេណាទៃនការអភិបាលអុីនធឺែណតបាន្រតូវេគេលើកេឡើងក្នុងឆាំ
ស្តីពីសង្គមព័ត៌មានវិទ

(WSIS)។

២០០៣

េនៅ្របជុំេពញអង្គពិភពេលាក

ខណៈេពលេនាះ្របេទសជាេ្រចើនចង់េដាះ្រសាយប

្រគប់្រគងេនះ

ចំែណកសហរដ្ឋអាេមរិចមានទស នៈថា្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍មិនមានសមត្ថភាព្រគប់្រគាន់េឡើយ។ ដូចេនះ
េហើយបានជាេគសំេរចចិតឲ
្ត មាន្រកុមការងារមួយែតងតាំងេដាយអគ្គរដ្ឋេលខាធិការ
េលើប

េដើម ីរាយការណ៍

េនាះ។ ការ្របកាសពីេគាលនេយាបាយរបស់ WSIS មាន៖
៥០.

ប

អភិបាលអុីនធឺែណតអន្តរជាតិ

គួរេដាះ្រសាយេដាយមានការសំរបសំរួល ។

េយើងេស្នើសុំអគ្គេលខាធិការអង្គការសហ្របជាជាតិ
អុីនធឺែណតក្នុងបរិយាកាសេបើកចំហរ
10

UN

េរៀបចំបេង្កើត្រកុមការងារ្រគប់្រគង

និងរួមគាេដើម ីឲ មានការចូលរួមេពញេលញយា៉ង

OECD, “រដាភិបាលនិង្រកុមហ៊ុនជំនួញ្រតូវេដាះ្រសាយការខ្វះខាតអាស័យដានក្នុង្របព័នអ
្ធ ុីនធឺែណតជាមួយគា ែថ្លងេដាយ OECD” “Governments and business must

tackle Internet address shortage together, says OECD,” 15 May 2008,
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34223_40542045_1_1_1_1,00.html.
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សកម្មពីបណា្ដរដាភិបាល

ែផ្នកឯកជននិងសង្គមសុីវិល

មកពី្របេទសអភិវឌ ន៍និង

កំពុងអភិវឌ ន៍ េដាយរួមទាំងអង្គការចំរុះរដាភិបាល និងអន្តរជាតិ ្រពមទាំងេវទិការេផ ងៗ។
្រកុមការងារេនះ្រតូវេសុើបអេង្កត

និងេលើកសំេណើេធ្វើសកម្មភាពតាមការគួរេលើការអភិបាល

អុីនធឺែណតឲ បានមុនឆាំ ២០០៥។11
គណកមាធិការេនះ្រតូវបានេគឲ េឈាះថា

WGIG

រួមមានសមាជិកចំនួន

រកព័ត៌មានដូចជា៖ កំណត់ថាការងារ្រគប់្រគងេនះយា៉ងដូចេម្តចខ្លះ មានប

៤០នាក់

មានតួនាទីែស្វង

អ្វីខ្លះ និងនរណា្រតូវ េធ្វើអខ
្វី ្លះ។

េយើង នឹងសិក ររបាយការណ៍របស់ WGIG េនៅែផ្នកបនាប់។

សំនួរពិចារណា
េតើការអភិបាល្របព័ន្ធអុីនធឺែណត មានសារៈសំខាន់យា៉ងណា ចំេពាះ្របេទសអ្នក?

សាកល ងខ្លួនឯង
១.េហតុអ្វីអុីនធឺែណត្រតូវបានបេង្កើតេឡើង?
២.េគនិយាយជាញឹកញាប់ថាអុីនធឺែណតគាន

ចំនច
ុ កណា្ដល

េទ។ េតើពិតឬេទ?

៣.េតើ DNS េរៀបចំអុីនធឺែណតយា៉ងដូេម្តច?
៤.េតើ IP address និង េឈាះដូេម៉ន (domain name) ខុសគា្រតង់ណា?
៥.េតើអ្វីជាភាពខុសគាជាក់ែស្តងរវាង IPv4 និង IPv6?

11

កិច្ច្របជុំកំពូលពិភពេលាកស្តព
ី ីសង្គមព័ត៌មានវិទ េសចក្តី្របកាសអំពីេគាលនេយាបាយក្នង
ុ ការកសាងសង្គមព័តមា
៌ នវិទ ៖ កិច្ច្របឹងែ្របងជាសកលក្នុងសហសវត ថ្មី World

Summit on the Information Society, Declaration of Principles – Building the Information Society: A global challenge in the new Millennium (12
December 2003), http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.
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២.ពហុភ

និង ពហុ ស័យៃន

ករអ បល្របព័នអ
ធ ន
ីុ ធឺែណត

ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងបងាញ្រតួសៗអំពីរបាយការណ៍របស់
ចំណងេជើងថា

WGIG

ែដលមាន

ភាពតានតឹងនេយាបាយជុំវិញភាពចំរូងចំរាស់បំផុតៃនការអភិបាល្របព័ន្ធ

អុីនធឺែណត ្រពមទាំងការកេកើតេឡើងៃនេវទិកាអភិបាលអុីនធឺែណត ។

កង្វល់ដ៏សម្រសបមួយក្នុងការងារអភិបាលអុីនធឺែណតេនាះ

គឺថាការផ្តល់អនុសាសន៍ទាំងឡាយមិន

្រតូវបងាក់ដំេណើរការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់្របព័ន្ធអុីនធឺែណតេឡើយ។
ការណ៍ែណនាំមួយចំនួនសំរាប់បំេពញការងាររបស់ខ្លួន
សន្តិសុខ

ដូេច្នះ

WGIG

បាន្របកាន់យកេគាល

ដូចជាអុីនធឺែណតគួរែតបន្តឲ មាន

េស្ថរភាព

និង

ម ៉ងេទៀតសាបត កម្មនិងការអភិវឌ ន៍ស្តង់ដាេផ ងៗេនៅែតបន្តេបើកចំហរតាមែបបវិមជ ការ

្រពមទាំងការងារ្រគប់្រគងេឈាះដូេម៉ន និងេលខ្រតូវបន្ត្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពខ្ពស់។
២.១ និយមន័យ
និយមន័យៃនការអភិបាលអុីនធឺែណតបានចាប់េផ្តើមជាមួយនឹងភាពមិនចុះស្រមុងគាមួយចំនួន។

ក្នុងេសចក្តី

ែថ្លងការណ៍របស់ខ្លួនេទៅកាន់

ITU

WGIG

កាន់តួនាទីជាអគ្គេលខាធិការៃន

េលាក

WSIS

Yoshio

Utsumi

ែដលជាអគ្គេលខាធិការ

និង

ចង់បាននូវនិយមន័យជាក់លាក់ៃនការអភិបាលអុីនធឺែណត។

េលាកបាននិយាយថា៖
ប

ជាេ្រចើនែដលស្ថិតក្នុងបរិបទនេយាបាយៃន

“ការអភិបាលអុីនធឺែណត”

យកមកពិភាក យា៉ងផុសផុលរួចមកេហើយក្នុងដំណាក់កាលទី១
្រតាទុកេគាលការណ៍
ៃនដំណាក់េនះ។

និងែផនការសកម្មភាពែដលបាន្រពមេ្រពៀងគា

WSIS

្រពមទាំងបានកត់

េទៅក្នុងឯកសារចុងេ្រកាយ

មានការឯកភាពគាយា៉ងទូលំទូលាយរវាងបណា្ដរដាភិបាល

កំណត់្រតាថានឹងមិនមានការេលើកេឡើងសារជាថ្មីពីប
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ៃន

្រតូវបានេលើក

ទាំងេនះេទៀតេឡើយ។

ដូចែដលមានក្នុង
ដូចេនះមិនចាំបាច់

ពិភាក ប

មួយចំនួនដូចជា លំហូរព័ត៌មានេដាយេសរី ការេពើប្របទះនឹង spam

បណា្ដញ

server េម្របចាំតំបន់

សន្តិសុខ

ការការពារភាពជាឯកជនឬការេ្របើ ICT ក្នុងផ្លូវមិនល្អេឡើយ។

ជំនួសមកវិញ
ICANN
ែដលមានប

េយើងគួរេផាតេទៅេលើសកម្មភាពស្នូលៃនការ្រគប់្រគង

(សាជីវកម្មអុីនធឺែណតសំរាប់ផ្តល់េឈាះដូេម៉ននិងេលខ)
មួយក្នុងចំេណាមប

ធនធានអុីនធឺែណតរបស់
ដូចជា

ដូេម៉នបេងា្គល

សំខាន់ៗជាេ្រចើនមិនទាន់បាន េដាះ្រសាយ។12

្រកុមការងារមិនបានទទួលយកនូវនិយមន័យជាក់លាក់េនាះេទ ប៉ុែន្តែបជា្របកាន់យកនិយមន័យទូលំទូលាយ
ៃនការអភិបាលអុីនធឺែណត៖
ការងារអភិបាលអុីនធឺែណតគឺជាការអភិវឌ ន៍

និងការអនុវត្តេធ្វើេឡើងេដាយបណា្ដរដាភិបាល

ែផ្នកឯកជននិងសង្គមសុីវិល េទៅតាមតួនាទីេរៀងៗខ្លន
ួ េដាយមានភាពរួមគាែតមួយ ៃន េគាលការណ៍
ស្តង់ដា ច ប់ទំលាប់ នីតិវិធីសំេរចចិត្ត និងកម្មវធ
ិ ីេផ ងៗ ែដលរចនាការវិវត្តន៍ និងការេ្របើ្របាស់
្របព័ន្ធអុីនធឺែណត13។
និយមន័យេនះមានលក្ខណៈខ្លី

និងចំៗ

េបើេ្របៀបេធៀបជាមួយនិយមន័យេផ ងៗេទៀត14។

វាមានសារៈ

សំខាន់េដាយសារមូលេហតុមួយចំនួន ។ ទី១ និយមន័យេនះ បាន្រចានេចាល នូវទស នៈតូចចេង្អៀត
អំពីការអភិបាលអុីនធឺែណត ែដល ITU គិតថា ICANN មានមុខងារដូចអ្វីែដល ITU ខ្លួនឯងកំពុងេធ្វ។
ើ ទី២
និយមន័យេនះរួមបញ្ចូលទាំងប

spam ភាពជាឯកជន

និងការអភិវឌ ន៍វិស័យអុីនធឺែណត

ែដលប

បទឧ្រកិដ្ឋក្នុងបណា្ដញអុីនធឺែណត សន្តិសុខ

ទាំងេនះមិនសូវេលើកយកមកពិភាក េដាយ

ITU។

ទី៣

វា្រគបដណ្ដប់េលើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាេ្រចើនដូចជាែផ្នកឯកជន និងសង្គមសុីវិល ែដល ITU មិនអាចេធ្វើបានក្នុង
អង្គ្របជុំ

េដាយសារសមាជិករបស់

ITU

មាន្រកុមហ៊ុនទូរស័ព្ទែដលក្នុង្របេទសភាគេ្រចើន

្រកុមហ៊ុន

ទាំងេនាះមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដាភិបាល។ និយមន័យេនះក៏បានបង្កប់អត្ថន័យថា ការអភិបាល
អុីនធឺែណតមិនែមន្រគាន់ែតជាការអនុវត្តែដលច ប់អនុម័តេដាយរដាភិបាលេឡើយ
្រកឹត្រកម

និងច ប់ទលា
ំ ប់សង្គម

ប៉ុែន្តគឺវាទាក់ទងេទៅនឹង

ែដលបេង្កត
ើ េដាយសហគមន៍អុីនធឺែណតខ្លួនឯង

ែដលេនះបានផ្តល់

ភាពសំខាន់ដល់សង្គមសុីវិល ែដលេដើរតួនាទីមួយក្នុងការអភិវឌ ន៍វស
ិ ័យអុីនធឺែណត។
និយមន័យេនះមានបញ្ចូលពាក េពជន៍មយ
ួ ចំនួនែដលមានក្នុងេសចក្តី្របកាសរបស់

WSIS

េដាយ

បង្កប់ន័យថា ដំេណើរការអភិបាលអុីនធឺែណត គួរែតមានអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធេ្រចើន (រួមបញ្ចូលទាំង រដាភិបាល
ែផ្នកឯកជន និងែផ្នកសាធារណៈ) ពហុភាគី (រួមមាន ្របេទសជាេ្រចើន) ្រពមទាំងមាន តមាភាពនិង

12

េលាក Yoshio, Utsumi, សុន្ទរកថាសាគមន័ (កិច្ច្របជុំេលើកទី១ របស់្រកុមការងារអភិបាលអុីនធឺែណត នាទី្រកុង Switzerland, 23-25

November 2004), http://www.wgig.org/docs/Utsumi.pdf.
13
WGIG, របាយការណ៍របស់្រកុមការងារអភិបាលអុីនធឺែណតឆាំ ២០០៥ Report of the Working Group on Internet Governance (2005), 4, http://www.wgig.org.
14
WGIG, របាយការណ៍អំពី្របវត្តិ Background Report (2005), http://www.wgig.org.
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ប
្របជាធិបេតយ

(េេគារពតាមទស នៈភាគេ្រ្រចើន)។

វាសង្កត់ធ្ងន់េទៅេលើ
ទៅ ដំេណើរ្រប្រពឹ
្រ
ត្តេទៅៃន
នការអភិបាល

អុីនធឺែណត។
ណ
ព វស
ិ យ
័ ៃន
នការអភិបាល្របព័
ល
នអ
្ធ ន
ុី ធឺែែណត
រូបភាពទី២ ពហុភាគី និង ពហុ

២.២ អនុ
អ សាសន៍
្រកុមការងា
ងារក៏បានផ្តល
ល់នូវអនុសាសន៍
ស មួយចំនួន។
ន
អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមបងាញ
ញពីប
មានរចនា
នាសម័្ពនសាំញាុ
ញាំេទ

អ សាសន៍ទី
អនុ
ទ ី១

ទាំងឡាយទាក់
ង
ទ ងអុីនធឺែណត។
ទងនឹ
ែ

េហើយក៏គានអំ
អំណាចក្នុងកា
ការសំេរចែដរ។
។

កែន្លងែដ
ដលអ្នកពាក់ព័
ព័ន្ធទាំងអស់

គឺឲ មានេវទិកាមួ
កា យសំរាប
ប់

ពិភាក ប

េវទិកាេន
នះមិនចាំបាច
ច់

វាមាន
នេគាលបំណង្រគាន់
ណ
ែតជា
ជា

និងែចករែល
លកេមេរៀនល្អៗ។

េវទិ
ទិកា្រគប់្រគង
ង

អុីនធឺេណតទី
ណ មួយ បា
បានជួបជុំគាេនៅ
នៅទី្រកុង Athens ក្នុងឆាំ ២០០៦។
២
េវទិ
ទិកាទី២េនៅក្ន
ក្នង
ុ ទី្រកុង Rio
o de Janeiro
o
ៃន្របេទស Brazil និង
ងេវទិកាទី៣នឹង្រតូវេធ្វើេឡងក្ន
ឡើ ុងឆាំ ២០
០០៨ ក្នុងទី្រកុ
កង Hyderab
bad ៃន ្របេទសឥណា។
ស ទី២របស់
ស
អនុសាសន៍

WGIG

ង
តពិនិត ្របព័ន្ធអុីនធឺ
ន ែណត។
គឺទាក់ទងនឹងការ្រតួ

អនុសាសន៍
ស ឲ មានកា
ការ្រតួតពិនិត ជាអន្តរជាតិ
មានការចូលរួមពីសំនាក់
នា

អ្នកពាក់ព័ន្ធ

េដាយែផ្អ
ផកេលើេគាលកា
ការណ៍របស់

ពហុ
ហុភាគី

តមាភា
ភាពនិង្របជា
ជាធិបេតយ ។

្រកុមការងារេនះ
WSIS

ែដលថាគួរ

េដាយសេេង្កតេឃើញថា

នះមិន្រតូវេធ្វើឲ មានភាពរអា
អាក់រអួលដល
ល់ដំេណើរការ្របចាំៃថ្ងរបស់
ស់អុីនធឺែណតេនាះ
ការ្រតួតពិនិត ែបបេន
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ក៏ផ្តល់

្រកុមការងារបានែណនាំេដាយ្របេយាលថា

រដាភិបាលអាមរិចគួរលះបង់សមត្ថកិច្ចែដលខ្លួនមានែត

មាក់ឯងក្នុង ICANN។
េទាះបីរបាយការណ៍របស់

WGIG

ទាក់ទងនឹងអុីនធឺែណត ប

រកេឃើញថា

ICANN

មួយចំនួនក៏្រតូវបានឆ្លុះប

ជាភាក់ងារអន្តរជាតិមានតមាភាពជាងេគបំផុត

ំងផងែដរ។ ប

ទី១ គឺថា ICANN មិនមាន

កាលវិភាគច ស់លាស់ថាេតើេពលណាខ្លះ gTLD ្រតូវេគបេង្កើត។ កាលវិភាគែបបេនះមានសារៈ្របេយាជន៍
សំរាប់អ្នកេស្នើបេង្កើត gTLD និងអ្នកែដលមានេយាបល់េលើ gTLD ែដលកំពុង្រតូវបានេគេស្នើ។ ប

ទី២

េគបានរកេឃើញថា ែផ្នកែដលមិនសូវមានតមាភាពេនាះគឺ គណកមាធិការ្របឹក រដាភិបាល ែដលជាេវទិកា
សំរាប់រដាភិបាលទាំងអស់ផ្តល់មតិរបស់ខ្លួន។ ប

េលើការ្រគប់្រគងធំៗេនាះគឺ៖ ទី១ ICANN គឺជា្រកុមហ៊ុន

អាេមរិចែដលបេង្កើតកុង្រតាេដាយខ្លួនឯង មិនែមនេដាយសារខ្លួនបានបេង្កើតសាៃដល្អៗេឡើយ។ ទី២ ICANN
ស្ថិតេនៅេ្រកាម្រកសួងពាណិជ្ជកម្មអាេមរិច

េដាយមានការចុះហត្ថេលខាេលើអនុស រណៈេយាគយល់គា

ពីភាគីទាំងពីរ។
រដាភិបាលអាេមរិចបានផ្តល់មូលេហតុពីរយា៉ង ែដលខ្លួន្រតូវបន្តការ្រគប់្រគង ICANN៖ (១) េដើម ធា
ី នា
េស្ថរភាព

និងសន្តិសុខ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

េដាយរដាភិបាលដៃទេទៀត15។

មូលេហតុទី២

េគហទំពរ័ អាសអាភាសន៍។

(២)

េដើម ីេជៀសេវៀងការ្រតួតពិនិត ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

មូលេហតុទាំងពីរេនះេធ្វើឲ មានទស នៈេផ ងៗជាេ្រចើន។ មូលេហតុ ទី១

ចង់បងាញថាជំនាញបេច្ចកេទស
អាេមរិចេឡើយ។

និង

េដើម ីដំេណើរការ្របព័ន្ធអុីនធឺែណតមិនអាចែស្វងរកបានេ្រកៅពី្របេទស
គឺសំរាប់្របឆាំងនឹងការកេកើតៃនដូេម៉ន

េទាះបីេនះជាការសំេរចចិត្តរបស់

ICANN

XXX

ែដលេ្របើសំរាប់

ែដលជា្រកុមហ៊ុនឯកជនក៏េដាយ

ដំេណើរការឡាំងឡាយ្រតូវបានេគដឹងថាជាគំនិតផ្តួចេផ្តើមរបស់្រកុមែចចូវអាេមរិច

និងគាំ្រទេដាយរដាភិបាល

អាេមរិច16។
ប៉ុែន្តចុះេបើសិនជាសហរដ្ឋអាេមរិចបងាញប្ញកពារហាក់ដូចអុីនធឺែណតជាកម្មសិទ្ធរបស់ខ្លួន?
្របែហលជាែបរេទៅពិចារណាេលើបេច្ចកវិទ ពីរេទៀតែដលមានលក្ខណៈ្រសេដៀងគា។
ែដលេ្របើសំរាប់្រគប់្រគងកមាំងេយាធានិង្រតូវបានេ្របើតាមែបបសុីវិលផងែដរេនាះ។

15

ទី១

េនាះេគ
គឺជា

បណា្ដ្របេទសអុឺរុប

ជាឧទាហរណ៍ សូមេមើលលិខិតរបស់សមាជិសភាេលាក Edward Markey ែដលជា្របធានអនុកមាធិការៃនទូរគមនាគមន៍និងអុីនធឺែណត េនៅក្នុងអត្ថបទ “Markey,

េយាបល់របស់សមាជិកសភាអំពីបំែរបំរួលែដលអាចមានេទៅេលើទភា
ី ក់ងារឃាំេមើលអុីនធឺែណត “Markey, Committee Members Comment on Possible Changes to
Internet Watchdog Agency,” ការិយាល័យសមាជិកសភារបស់េលាក Markey (6 May 2008),
http://markey.house.gov/index.php?option=content&task=view&id=3342&Itemid=125.
16
េលាក Milton Mueller, “ដុំរូប xxx បានផ្គុំបញ្ចូលគា៖ រូបភាពេនាះអា្រកក់ណាស់” “XXX Puzzle Pieces Start to Come Together: And the Picture is Ugly,”
CircleID, 17 August 2005, http://www.circleid.com/posts/xxx_puzzle_pieces_start_to_come_together_and_the_picture_is_ugly.

28

GPS

បានបេង្កើត្របព័ន្ធដូចគាេនះែដរេឈាះថា

Galileo

េដើម ីធានាថាេសវាកម្ម្របាប់ទីតាំងេនៅែតមាន

េបើេទាះជាអាេមរិចកាត់ផាច់្របព័ន្ធ GPS ក៏េដាយ17។ ទី២ គឺជាបេច្ចកវិទ ែដលអាេមរិចកាន់កាប់ភាគ េ្រចើន
ែដលមានេឈាះថាកម្មវិធីរួបរួមអ្នក្របយុទ្ធជាមុខ

(Joint

១០្របេទសចូលរួម

និងេ្របើអស់េដើមទុនចំនួន

ជាៃដគូចំណាយទុន

៤

េកាដិដុលារ។

ក៏ស្ថិតេនៅក្នុងៃដសហរដ្ឋអាេមរិច។
ច្រកភពអង់េគ្លស

(UK)

Strike

៤០

Fighter

េកាដិដុលារអាេមរិច

Program)

ែដលក្នុងេនាះ្របេទស

កូដសំរាប់បេង្កើតកម្មវិធីកុំព ទ
ូ ័រសំរាប់ឱ យន្តេហាះដំេណើរការ

ពីដប
ំ ូងមានការ្របឆាំងជំទាស់មិនឲ ែបងែចកកូដេនះ

ែដលជា្របេទសបានចូលហ៊ុនសំរាប់បេង្កើតកម្មវិធីេនះចំនួន

ែដរេនាះ ែដលជាចំនួនេ្រចើនជាងេគក្នង
ុ ចំេណាម្របេទសៃដគូទាំងអស់។

“អធិបេតយ ភាព

តិឲ អង់េគ្លសមាន

សូម ីែតជាមួយ

២.៥

េកាដិដលា
ុ រ

បនាប់ពីអង់េគ្លសគំរាមដកខ្លួន

េចញពីគំេរាងេនះ និងេបាះបង់គំេរាងទិញយន្តេហាះចំនួន ១៥០ េ្រគឿងេនាះ
ចុះហត្ថេលខាេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀងអនុ

ែដលមាន

រដាភិបាលអាេមរិចបាន
េលើដំេណើរការ”

របស់

យន្តេហាះ។18
សរុបមក

ការមាន្របព័ន្ធពីរដូចគាេធ្វើឲ មានការចំណាយកាន់ែតេ្រចើនសំរាប់បេង្កើត្របព័នទា
្ធ ំងពីរេនាះ។

តួយា៉ងដូចជាករណី GPS
ក្នុងករណីរបស់

Joint

្របព័ន្ធ Galileo សន ថាមានភាពសុ្រកឹត ជាង្របព័ន្ធរបស់អាេមរិចមួយេនះ។
Strike

Fighter

Program

្របតិកម្មរបស់អាេមរិច

នឹងេធ្វើឲ មានការផាកកិច្ច

សហ្របតិបត្តិការក្នុងកម្មវធ
ិ ្រី បហាក់្របែហលគាេនះ េនៅៃថ្ងអនាគត។
អនុសាសន៍ទី៣

របស់

WGIG

គឺថាគួរែតេធ្វើឲ ្របេសើរេឡើងនូវសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិរវាងអង្គការ

និងភាក់ងារទាំងឡាយែដលពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ការអភិបាលអុីនធឺែណត។
អង្គការកម្មសិទ្ធប

អន្តរជាតិ

អង្គការសង្គមអុីនធឺែណត

និងអង្គការ

្រកុមការងារវិស្វកម្មអុីនធឺែណត

ភាក់ងារចុះបញ្ជីអុីនធឺែណត្របចាំតំបន់
ជាេ្រចើនេ្រកៅពី

ITU

UNESCO។

(RIRs)។

អង្គការចំរុះរដាភិបាលមានដូចជា
សាប័នអុីនធឺែណតមានដូចជា

អនុសាសន៍េនះបងាញថាមានភាក់ងារដៃទៗេទៀត

ែដលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិបាលអុីនធឺែណត។

សរុបមក

ITU

អគ្គនាយកដានថាមពលនិងដឹកជញ្ជូន “ព័ត៌មានអំពីសំខាន់ៗអំពី Galileo” Directorate-General Energy and Transportation, “Galileo FAQ,”

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/faq/index_en.htm.
18

“កមមវ ិធីរប
ួ រួមអនក្របយុទធជមុខ” “Joint Strike Fighter deal agreed,” BBC News, 12 December 2006,

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6173143.stm.

29

ICANN

សហគមន៍បណា្ដញេគហទំព័រពិភពេលាក និង

ពីសមត្ថភាព្រគប់្រគាន់េដើម ីកាន់កាប់ការងារអភិបាលអុីនធឺែណតេនះែតមាក់ឯងេឡើយ។

17

ITU

មិនបានបងាញ

អនុសាសន៍ទី៤

របស់

WGIG

គឺសំេដៅេលើការសំរបសំរួលេគាលនេយាបាយថាក់ជាតិ

អនុសាសន៍េនះទាមទារឲ មានទំនាក់ទំនងការងារយា៉ងជិតស្និទ្ធរវាង

ccTLD

តំរូវឲ មានការបេង្កើតេគាលនេយាបាយអំេណាយផលដល់្របព័ន្ធអុីនធឺែណត
រដាភិបាលបេង្កើត

“គណកមាធិការេម”

គណកមាធិការេនះមានតួនាទីពិនិត ប

និងរដាភិបាល

និង

្រពមទាំងបានែណនាំឲ

មួយេដើម ីបងាញផ្លូវការងារអភិបាលអុីនធឺែណតថាក់ជាតិ។

ដូចតេទៅ៖



្រគប់្រគង File ទាំងឡាយក្នុង root zone និង ្របព័ន្ធ server េម សំរាប់ DNS



ចាត់ែចង IP address



តំៃលតភាប់បណា្ដញ



េស្ថរភាពអុីនធឺែណត សន្តិសុខ និងឧ្រកិដ្ឋកម្មក្នុង្របព័ន្ធអុីនធឺែណត



Spam



សិទ្ធបេញ្ចញមតិ



ការចូលរួមដ៏មានតំៃល ក្នុងការអភិវឌ េគាលនេយាយបាយអុីនធឺែណតជាអន្តរជាតិ



ការពារទិន្នន័យ និងសិទ្ធឯកជន



សិទ្ធរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់



អន្តរភាសា

ប

និងតំបន់។

ទាំងេនះ្រតូវបានែបងែចកជា ៤្រកុម មានដូចតេទៅ៖

េហដារចនាសម័នរ្ធ ប
ូ វ័ន្ត - ្រកុមេនះមានទំនាក់ទំនងែផ្នកនេយាបាយ ដូចជាប
address េឈាះដូេម៉ន និង Server របស់ root zone។ ប
ការេ្របើ

និងការបំពាន្របព័នអ
្ធ ន
ុី ធឺែណត-

និងឧ្រកិដ្ឋកម្មេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

របស់ ICANN ទាក់ទងនឹង IP

ហិរញ្ញវត្ថុក៏បានបញ្ចូល ក្នុង្រកុមេនះផងែដរ។

ក្នុង្រកុមេនះមានដូចជាប

spam

េដាយមានេគាលបំណងបេង្កើនការេ្របើ្របាស់

សន្តិសុខ

បណា្ដញ

និងបន្ថយការេ្របើ

មិន្រតឹម្រតូវ។
ប

ទាក់ទង នឹង អុន
ី ធឺែណត ែតមានឥទ្ធព
ិ លធំេធង - េគាលនេយាបាយែដលប៉ះពាល់ដល់អុីនធឺែណត

ក៏អាច

មានឥទ្ធិពលេលើអ្វីៗេផ ងេទៀតជាេ្រចើន

ពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រតូនិច និងសិទ្ធកម្មសិទ្ធប
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។

រួមមានែផ្នកគន្លឹះមួយចំនួនជានេយាបាយ្របកួត្របែជង

្រជុងអភិវឌ ន៍របស់អន
ុី ធឺែណត-

គួរចងចាំថាការអភិវឌ ន៍ជាេគាលបំនងសំខាន់

ែដលេធ្វើឲ មានការពិភាក យា៉ងផុសផុលេលើការងារអភិបាលអុីនធឺែណតេនះ។

ឈរពីេ្រកាយ

WSIS

អង្គការថវិការសាមគ្គី

ឌីជីថល (Digital Solidarity Fund) បាននឹងកំពុងសំរួលឲ មានការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន និង
គមនាគមន៍

េដើម ីការអភិវឌ ន៍

(ICTD)។

ការអភិវឌ ន៍ក្នុងបរិបទេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងឲ ្រសបគាេទៅនឹង

េគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហវត (MDG)។
្រកុមប

ទាំងបួនេនះ នឹង្រតូវេលើកយកមកពិភាក េនៅក្នុងែផ្នកបនាប់ៗៃនេមេរៀន។

ការងារ្រតូវេធ្វើ
១.ចូររាយេឈាះេគាលនេយាបាយអុីនធឺែណតែដលមានក្នុង្របេទសរបស់អ្នក។
២.ចូរេធ្វើការតាមដាន

(ឬេរៀបរាប់េដាយខ្លី)

នេយាយបាយទាំងេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងយា៉ង

ដូេម្តចខ្លះ។

្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ជួបនឹងប

ពីរទាក់ទងនឹងការអភិបាលអុីនធឺែណត៖

ឲ មានការចូលរួម្រគប់្រគង្របកបេដាយអត្ថន័យនិង្របសិទ្ធភាព
សមត្ថភាពែបបណាខ្លះ េដើម ីេដាះ្រសាយប

និង

(១)
(២)

េតើមានវិធីអ្វីខ្លះ

េដើម ី

េតើ្រតូវមានការអភិវឌ ន៍

ែដលជួប្របទះ។

អង្គ្របជុំកំពល
ូ
WSIS ក្នុងទី្រកុង Tunis បានេឆ្លើយតបេទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ WGIG ទាក់ទងនឹង
ការងារអភិបាលអុីនធឺែណត េដាយទុកឲ រដាភិបាលៃន្របេទសនីមួយៗ មានសមត្ថកិច្ចចាត់ែចង ដាច់មុខេលើ
ccTLD របស់ពួកេគ។
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សរុបេសចក្តី
របាយកាណ៍ WGIG គឺជាការសេង្ខបដ៏ល្អ អំពីប

គន្លឹះៗទាក់ទងនឹងអុីនធឺែណត។ វាក៏បានផ្តល់ផង ែដរ

នូវគំរូសរា
ំ ប់ដំេណើរការអភិបាលអុីនធឺែណត។
រដាភិបាល

ែផ្នកឯកជននិងសង្គមសុីវិល

របាយការណ៍េនះក៏បានគាំ្រទយា៉ងេពញទំហឹងចំេពាះ
ែដលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ

ក្នុងកាអភិបាលអុីនធឺែណត។

ដំេណើរការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់ WGIG ក៏ជាគំរូៃនភាពេបើកទូលាយ និងតមាភាព។ ប៉ុែន្ត របាយការណ៍ WGIG
មិនែមនជាែផនទី្របាប់ផ្លូវ ឬជាែផនការសកម្មភាពេនាះេឡើយ។

សាកល ងខ្លួនឯង
១.េតើ

WGIG

បានផ្តល់នយ
ិ មន័យៃនការអភិបាលអុីនធឺែណតយា៉ងដូេម្តច?

េតើអ្វីជាចំនុច

សំខាន់ក្នុងនិយមន័យេនះ?
២.េតើអនុសាសន៍សំខាន់ៗរបស់ WGIG មានអ្វីខ្លះ?
៣.

េតើមានេមេរៀនអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការអភិបាលអុីនធឺែណត

របាយការណ៍របស់ WGIG?
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ែដលអាចទាញយកបានពី

៣. ទំហៃំ នករអ បល្របព័នអ
ធ ន
ីុ ធឺែណត១៖
ករេ្របី្រ

ស់អន
ីុ ធឺែណត

ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងេរៀបរាប់អំពីវិធសា
ី ្រស្តេផ ងៗេដើម ីដាក់ច ប់ទំលាប់េលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត។

េយើងគួរដឹងពីប

ថាេតើការដាក់ច ប់ទំលាប់និងេគាលនេយាបាយសំរាប់អុីនធឺែណតេធ្វើេឡើងយា៉ង

ដូចេម្តច? េតើវាអាចេធ្វើបានឬេទ សំរាប់ការដាក់្រកឹត ្រកមេលើអុីនធឺែណតេនាះ?
តាមពិត

ក្នុង្រពំែដនកំនត់មួយ

េគអាចដាក់េចញនូវបទប

េទៅេលើអុីនធឺែណត

ក្នុងេគាលបំណង

េលើកទឹកចិតអ
្ត ្នកេ្របើ ក៏ដូចជាេធ្វើឲ ការេ្របើ្របាស់កាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង។
៣.១ វិធីសា្រស្តក្នុងការដាក់បទប
មានវិធីសា្រស្តចំនួន ៤ ក្នង
ុ ការដាក់បទប
ច ប់-



ការេ្របើ្របាស់កមាំងចាប់បង្ខំ

បញ្ចូលទាំងការអនុវត្តបទប

៖
តាមរយៈទណកម្មរបស់រដាភិបាល

និងែផ្នកឯកជន

េដាយរួម

ៃផ្ទក្នុងរបស់សាប័នែដលទទួលសិទ្ធិពីរដាភិបាល



្រកឹត ្រកមសង្គម- តាមរយៈការរពឹងទុកលទ្ធផលអ្វីមួយ ការេលើកទឹកចិត្ត និង ភាពអាមា៉ស



យន្តការទីផ រ- ជាធម្មតាទាក់ទងនឹងការកំណត់តំៃល និងការ្រគបដណ្ដប់ៃនេសវា



សាបត កម្ម- េតើបេច្ចកវិទ ណាខ្លះ្រតូវបានអនុ

តិឲ េ្របើ ឬមិនេលើកទឹកចិត្តឲ េ្របើនិង ហាមឃាត់។19

សាបត កម្ម
ពាក

“សាបត កម្ម”

សំេដៅេលើការរចនាបេច្ចកវិទ អុន
ី ធឺែណត

ែដលអាចេលើកទឹកចិត្តឬមិនគាំ្រទ

សកម្មភាពណាមួយេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត។ ជាឧទាហរណ៍ េដើម ីកាត់បន្ថយការេបើកបរេដាយេល ឿន េលឿន
េគអាចបេង្កើនចំនួនប៉ូលីល្របចាំការ

ឬចំនួនទីទួលបន្ថយេល ឿនកាត់ទទឹងផ្លូវ។

ផ្លូវេនៅតាមភូមិករណ៍្របជាជន្រតូវបានេគេធ្វើឲ មានរាងេកាង
និងបេង្កើនេសាភ័ណភាព។

ដូចគាេនះែដរ

ែដលអាចកាត់បន្ថយេល ឿន

ពួកផលិតករបានេ្របើវិធីចាក់េសា

េដើម ីបង្កភាពលំបាកក្នុងការថតចំលងបទចំេរៀងនិងវីេដអូេដាយខុសច ប់។
19

េលាក Lawrence Lessig, Code 2.0 (New York: Basic Books, 2007).
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េនៅ្របេទស

សឹង្ហបូរី
េបើកបរ
និងរាំងខ្ទប់

ចំេពាះអុីនធឺែណតវិញ

មនុស មួយចំនួនេជឿថាការរចនារបស់អុីធឺែណតអាចឲ សិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិ

កាន់ែត្របេសើរ

ែដលមានន័យថានរណាមាក់ែដលចង់ដាក់បទប

្រតូវ្របឹងែ្របងេដាះ្រសាយការលំបាកេផ ងៗ។

េនៅសាធារណៈរដ្ឋកូេរជំនួសឱ ការ្របឹងែ្របងែស្វងរកនិង

ចាប់ខ្លួនអ្នកលបលួចចូល្របព័ន្ធកុំព ូទរ័ និងអ្នកលួចប
្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

េលើខ្លឹមសាររបស់អុីនធឺែណត

បណា្ដញកុំព ូទ័រ

“botnet”

សំរាប់វាយ្របហារ

ទីភាក់ងារសន្តិសុខអុីនធឺែណត បានបេង្កើត “honeynet” មួយែដលបេ

តឱ bootnet

វាយ្របហារេលើបណា្ដញែក្លងកាយ ក្នុងេគាលបំណងសិក ពីវិធសា
ី ្រស្តទប់ទល់។
យន្តការទីផ រ
ជាធម្មតា

វិធីសា្រស្តេនះទាក់ទងេទៅនឹងការកំណត់តំៃល

ការដាក់បទប
យុត្តិធម៌

េដាយេ្របើយន្តការទីផ រ

ការដាក់កិច្ចសន ច ស់លាស់

និងការ្រគបដណ្ដប់ៃនទំនិញនិងេសវាកម្ម។

នឹងេ្របើ្របាស់នូវយុទ្ធសា្រស្តដូចជា

ការ្របកួត្របែជងេដាយ

្រពមទាំងជំរុញឲ មានការ្របកួត្របែជងក្នុងទីផ រ

េដាយេ្របើ

េគាលគំនិតពាណិជ្ជកម្ម (ការទិញនិងលក់)។
ការទិញដូរភាពឯកជនេនៅេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត
េដើម ីទទួលបានសិទ្ធិអានឬទទួលឯកសារ

ដូចជាការផ្តល់ជូនអាស័យដាន

e-mail

របស់ខ្លួន

គឺជាឧទាហរណ៍ៃនការេ្របើវិធីសា្រស្តេនះ។

ទស នៈេនះ

គឺថាេបើសិននរណាមាក់ឲ តំៃលភាពឯកជនរបស់េគេ្រចើនជាងការអានឬទទួលឯកសារេនាះ

េគនឹងមិន

្រពមផ្តល់អាស័យដាន

e-mail

របស់េគេឡើយ។

េនៅ្របេទសអាេមរិច

្រកុមហ៊ុនឯកជនេឈាះ

Trust-e

្រតូវបេង្កើតេឡើងេដើម ីផ្តល់េសវាកម្មការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។ ផ្ទុយេទៅវិញ សហគមអុឺរុប (EU)
មានជំេនឿថាភាពឯកជនេនះ

គួរែត្រគប់្រគងេដាយច ប់

ជាជាងេដាយកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងបុគ្គល

និង្រកុមហ៊ុនឯកជន។

្រកឹត ្រកមសង្គម
ការេ្របើ្របាស់វិធីសា្រស្តេនះបានសន្មត់ថា

សំពាធសង្គមអាចជំរុញឲ ឥរិយបថបុគ្គលមានការផាស់ប្តូរ។

ពិធីការេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណតគឺជាឧទាហរណ៍ៃនការេ្របើ្រកឹត ្រកមសង្គមជាវិធីសា្រស្តដាក់បទប

។

ឧទាហរណ៍ ពិធីការែបបេនះតំរូវឲ ការបេញ្ចញេយាបល់ណាមួយេនៅេលើេវទិកា មិន្រតូវចាក្របធានបទ េឡើយ
ម៉ ងេទៀតេបើសិនមាននរណាមាក់និយាយថា
វាមិនចាំបាច់បន្តការេឆ្លើយឆ្លងេទៀតេឡើយ។
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“welcome”

េឆ្លើយតបនឹងពាក

“thank

you”

របស់អ្នក

ការេ្របើ្របាស់្រកឹត ្រកមសង្គមមានលក្ខណៈងាយ្រសួលជាង
វានឹងេដើរតួនាទីជាភាក់ងារ្រតួតពិនិត និងព្រងឹង។

េដាយសារេនៅេពល្រកុមណាមួយេកើត

អ្នកទាំងឡាយណាែដលបំពាន

េឡើង

េលើ្រកឹត ្រកមអាចនឹង

បេណ្ដញេចញពី្រកុម ែដលការេធ្វើែបបេនះអាចមានឥទ្ធិពលេនៅេពលេ្របើជាមួយសមាជិក្រកុមសំខាន់ៗ។
ច ប់ េដាយរួមទាំងបទប

ៃផ្ទកង
្នុ

ឧស ហកម្មអុីនធឺែណតមានទំេនារេទៅរកការេ្របើ្របាស់បទប

ៃផ្ទក្នុង

បត់ែបនក្នុងការអនុវត្តនិងព្រងឹងច ប់។

ៃផ្ទក្នុងមានន័យថា

េដើមេឡើយបទប

ដាក់បទប

េលើឧស ហកម្មមួយេផ ងេទៀត

ដាក់បទប

េលើខ្លួនឯងេនាះេឡើយ។

ែដលេទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ
េនះមានន័យថា
ែដល្រពមេ្រពៀង។

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ែស្តង

អំណាចដាក់ទណកម្មធំជាងេគ

ការផ យពាណិជ្ជកម្ម
ៃផ្ទក្នុងេនះ។

ឧស ហកម្មណាមួយ

េដាយមិនសំេដៅេលើអត្ថន័យែដលថាបុគ្គលឬ្រកុមហ៊ុន
បទប

ៃផ្ទក្នុងគឺជាការេផ្ទរអំណាច

ស្ថិតក្នុងៃដរបស់រដាភិបាលដែដល។

រដាភិបាលបាន្របគល់សិទ្ធិនាំមុខេទៅឲ ឧស ហកម្ម

ទំេនារេទៅរកការេ្របើបទប
របស់វិស័យេនះ

ែដលមានលក្ខណៈងាយ្រសួល

េដើម ីដាក់បទប

េលើវិស័យ

ជាវិស័យែដលរដាភិបាលជាពិេសសក្នុង្របេទសអភិវឌ ន៍
ជនេល្មើសរឹងក ល

មាន

ែដលមិនេគារពតាមេគាលកាណ៍

អាចនឹង្រតូវរដាភិបាលប្តឹងពីបទេធ្វើឲ មានការយល់្រចលំ

ឬការផ យពាណិជ្ជកម្ម

រេលាភបំពាន។
ប៉ុែន្ត

វិធីសា្រស្តេ្របើបទប

ៃផ្ទក្នុងេនះ

តំរូវែផ្នកឯកជនមានមានការតាំងចិត្តខ្ពស់។

ដូចជាមាន្របសិទ្ធភាពជាមួយនឹងវិស័យផ យពាណិជ្ជកម្ម
រដាភិបាល
េនះ។

្រពមទាំងអាចនឹងបងាក់

ឧស ហកម្មអុីនធឺែណតមានចំណូលចិត្តតិចជាងេទៅេលើការេ្របើបទប

មនុស មួយចំនួនក្នុងឧស ហកម្មេនះបានត្អូញែត្អរថា

ឧស ហកម្មេនះកំពុងេធ្វើការងាររបស់រដាភិបាល។

35

េដាយសារការេ្របើសារចណ៍ជាផ្លូវការរបស់

អាចនឹងបន្ថយេល ឿនរបស់វិស័យែដលមានសន្ទុះដ៏េលឿនមួយេនះ

គំនិតៃច្ន្របឌិតេផ ងៗ។

វិធីសា្រស្តេនះហាក់

ការេ្របើបទប

ៃផ្ទក្នុង

ៃផ្ទកង
្នុ

មានន័យថា

សំនួរពិចារណា
េតើវិធីសា្រស្តទាំង ៤ មានការេ្របើ្របាស់កំរិតណាក្នុង្របេទសរបស់អ្នក? េតើវិធីសា្រស្ត ណាមួយ
ឬណាខ្លះែដលនឹងមិនមាន្របសិទ្ធភាពក្នុង្របេទសរបស់អ្នក

េ្រពាះេហតុអ្វី?

េតើវិធសា
ី ្រស្ត

ណាមួយ ឬណាខ្លះែដលនឹងមាន្របសិទ្ធភាពល្អជាងេគក្នុង្របេទសរបស់អ្នក េ្រពាះេហតុអ្វី?

៣.២ ទិសេដៅែណនាំ
េដាយសារនិយមន័យៃនការអភិបាលអុីនធឺែណតមានវិសាលភាពធំ

ខាងេ្រកាមេនះគឺ្រតូវបានែណនាំ

សំរាប់ជាក ួនក្នុងការបេង្កើតេ្រគាងឆ្អឹងៃនេគាលនេយាបាយណាមួយ។ ក ួនេនះ្រគបដណ្ដប់េលើប
ក៏ដូចជាមាន្រកឹតចំណាំេដើម ីកំនត់ពីគណ
ុ ភាពរបស់្រកឹត ្រកម
េនាះ។ ្របសិទ្ធភាពរបស់ក ួនេនះ្រតូវបានប

១៩៩៦

្រគប់្រគងការសំគាល់សាកសាមេអឡិច្រតូនិចេឡើយ។
មកដល់េពលបច្ចុប ន្ន

និងេគាលនេយាបាយែដលេគកំពុងបេង្កើត

ក់តាមរយៈការសាកល ងេ្របើកង
្នុ សានភាពជាក់ែស្តង។20

េនៅេពលែដលក ួនេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងក្នុងឆាំ
វិធានការ្រគឹះេនះ។

ជាេ្រចើន

្របេទសជាេ្រចើនមិនមានវិធានការ្រគឹះសំរាប់

សព្វៃថ្ងេនះមាន្របេទសមួយចំនួនតូច

ែដលគាន

េ្រគាងឆ្អឹងេនះេនៅែត្រតូវេគយកមកេ្របើេដើម ីែណនាំដំេណើរការ

ចំរាញ់្រកឹត ្រកមនិងេគាលនេយាបាយជុំវិញអុីនធឺែណត។
េបើគិត្រតួសៗ តាមលំដាប់ចុះៃនភាពសំខាន់ មាន្របធានបទមួយចំនួន ែដល្រតូវេដាះ្រសាយ ដូចខាង េ្រកាម៖
១

ការេ្របើ្របាស់ និងការផ្តល់េសវាកម្ម

២

ពាណិជ្ជកម្មែបបេអឡិច្រតូនិច

៣

ការដាក់បទប

៤

សន្តិសុខ

៥

កម្មសិទ្ធិប

៦

ភាពឯកជន

20

េលើខ្លឹមសារ

សូមេមើល Ang (2005) សំរាប់ការពិភាក េពញេលញជាងេនះ
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េយើងផ្តល់សារៈសំខាន់ខាំងជាងេគ

ដល់្របធានបទអំពីការេ្របើ្របាស់និងតំៃល

នឹងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានេសវាកម្មអុីនធឺែណត
ការទំនាក់ទំនងរវាងអុីនធឺែណត

និងសង្គម។

បទេល្មើសេកងបន្លំធនាគារតាម្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

ែដលវាបង្កឲ មានប

ជាឧទាហរណ៍

េដាយសារវាពាក់ព័ន្ធ
យា៉ងេ្រចើនទាក់ទងនឹង

េបើសិនជាមាននរណាមាក់បាន

េតើច ប់សង្គម្រតូវបានែកត្រមូវទាន់េពល

េទាសបុគ្គលេនាះេដាយែផ្អកេលើភស្តុតាងែដល្របមូលបានពី្របព័ន្ធែដរឬេទ?
ពាណិជ្ជកម្មេដើម ីេដាះ្រសាយប
ប

ទាក់ទងនឹងការដាក់ប

និងអុីនធឺែណត ។

េលើខ្លឹមសារ និងសន្តិសុខអុីនធឺែណត នឹងេលច េឡើងេដាយសារ ភាពតានតឹង

េនៅក្នុងសានភាពខាងេ្រកៅ។

េហើយអាច

េធ្វើបានេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

ដាក់បទប

េដាយសារអ្នកេ្របើ្របាស់មួយចំនួន

និង

មាន្របេទសជាេ្រចើនបានេបាះបង់ការព យាមដាក់បទប

េលើកែលងែតក្នុងលក្ខខណ
័ ការពារកុមាអាយុតិចជាង

មួយចំនួនែដលប

េដើម ីដាក់

មានផលចំេនញ

គន្លឹះេនះ តាមរយៈការសំរបសំរួលរវាងច ប់សង្គម

្របទាញ្របទង់គារវាងអ្វីែដលមានក្នុងសង្គម
អុីនធឺែណត

្រប្រពឹត្ត

េលើខ្លឹមសារ

១២

ឆាំប៉ុេណាះ។

និងសន្តិសុខអុីនែណតចាំបាច់

ែដលមានភាពខាស់េអៀនមិន្រពមេ្របើអុីនធឺែណត

មិនចង់មានខ្លឹមសារអាសអាភាសេនៅេគហដាន

អាចេធ្វើបាន
េលើខ្លឹមសារ

មានលក្ខខ័ណ

្រតូវែតេដាះ្រសាយ
ឧទាហរណ៍េ្រពាះ

ឬខ្វលខា
់ យការលបលួចចូល្របព័នក
្ធ ុំព ូទ័រខុសច ប់

តាមរយៈអុីនធឺែណត (hack)។ ការការពារកម្មសិទ្ធិប

និងភាពឯកជនកាន់ែតមានសារៈសំខាន់េដាយ

សារការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត កាន់ែតសុះសាយេទៅៗ។

ការេ្របើ្របាស់ និងការផ្តលេ់ សវាកម្ម
ប

ែដល្រតូវេដាះ្រសាយេ្រកាម្របធានបទេនះ

ប

ទាំងេនះមានដូចជា៖

គឺេផាតេទៅេលើេសវាកម្មែដលមានតំៃលសមរម ។



រេបៀបេរៀបចំស្តង់ដាបេច្ចកេទសក្នុងបណា្ដញណាមួយ។



រេបៀបធានាឲ មានការតភាប់គា និងអាចដំេណើរការជាមួយគាបានរបស់្របព័ន្ធកុំព ូទ័រ និង បណា្ដញ។



រេបៀបដាក់បទប



ការប

េលើការកំណត់តំៃល និងគុណភាពេសវាកម្មៃនេសវាកម្មព័តមា
៌ ន។

ក់ច ស់លាស់អំពីការទទួលខុស្រតូវចំេពាះមុខច ប់របស់អ្នកផ្តល់េសវាកម្ម

ដូចជាការ

ការពារពួកេគពីការទទួលខុស្រតូវមុខច ប់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនិងឯកសាររបស់ភាគីទី៣។
ការេលើកែលងេទាសដូចេពាលខាងេលើមានសារៈសំខាន់
ែបបេអឡិច្រតូនិចអាចនឹងមិនលូតលាស់េទៅមុខ។

37

ពីេ្រពាះេបើសិនជាគានវាេទ

ពាណិជ្ជកម្មតាម

សំនួរពិចារណា
ក្នុង្របេទសជាេ្រចើន

ច ប់បង្ខូចេករេឈាះមានន័យថា

បុគ្គលមាក់េទៀត

េដាយេ្របើព័ត៌មានមិនពិត

េនៅ្របេទសមួយចំនួន
េនៅ្របេទសដៃទេទៀត

បុគ្គលមាក់ែដលបានបំពាន

្រតូវែតសងជំងឺចិត្តដល់បុគ្គលរងេ្រគាះ។

តំៃលៃនសំណងអា្រស័យេលើអំេពើេនាះេធ្វើេដាយេចតនាឬេទ។
េគមិនគិតថាេចតនាឬអេចតនាេឡើយ។

េតើការអនុវត្តច ប់មានលក្ខណៈែបបណា

េនៅ្របេទសរបស់អ្នក

ចំេពាះព័ត៌មានមិន្រតឹម្រតូវ

ែដលមានេនៅ

េលើេគហទំព័រដូចជា (ក) ការបេញ្ចញមតិេលើេសៀវេភៅ (ខ)ការបេញ្ចញមតិេលើ សណា្ឋគារ
(គ) ការេដញៃថ្លទំនិញ? េតើអ្នកផ្តល់េសវាកម្មអុីនធឺែណត្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពាះមុខច ប់
ឬេទ េបើសិនជាខ្លួន្រតូវបានរកេឃើញថាបានបញ្ជូនព័ត៌មានមិន្រតូវ េនាះ?

ពាណិជក
្ជ ម្មតាមែបបេអឡិច្រតូនច
ិ
េបើតាមទស នៈពាណិជ្ជកម្ម
ជាេ្រចើន។

ពាណិជ្ជកម្មតាមែបបេអឡិច្រតូនិច

្រកុមហ៊ុនែដលមានជំនួញែបបេនះ

ឈ្មួញកណា្ដល

និងអាចេបើកទីផ រថ្មៗ
ី ។

(e-commerce)

អាចេបើកហាងេលើ

២៤

េមា៉ង

ពាណិជ្ជកម្មែបបេអឡិច្រតូនិចេនះ

មានផល្របេយាជន៍
្រពមទាំងកាត់បន្ថយ

ក៏អាចេធ្វើឲ ជំនួញកាន់ែត

មាន្របសិទ្ធភាព េដាយសារការងារេផ ងៗ្រតូវេដើរេដាយកុំព ូទ័រ។
ប៉ុែន្ត

e-commerce

មិនអាចអនុវត្តបាន្រគប់្របេភទៃនជំនួញេឡើយ។

្របសិទ្ធិភាពក្នុងជំនួញលក់េ្រគឿងសងារឹមៃថ្លៗ
សំភារៈទាំងេនាះមុនសំេរចចិត្តទិញ។

e-commerce

េដាយសារអតិថិជន្រតូវការេឃើញ

ម៉ ងវិញេទៀត

ក្នុងវប ធម៌មយ
ួ ចំនួន

អាចនឹងមិនមាន
និងសាកល ង
ការទិញទំនិញគឺជា

សកម្មភាពលំែហរ េហើយ e-commerce បានបំបាត់សានភាពែបបេនះ។
វាមាន្របេយាជន៍ក្នុងការ្របឈមមុខេដាះ្រសាយទាក់ទងនឹង
ឲ េយើងេដាះ្រសាយប
េនាះ។ ខាងេ្រកាមគឺជាប

38

e-commerce

េនះ

េ្រពាះេធ្វើដូចេនះអាច

ជាេ្រចើនែដលជាឧបសគ្គចំេពាះការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតឲ កាន់ែតទូលំទូលាយ
ែដលគួរេដាះ្រសាយ៖



សំគាល់បរិយាកាសេអឡិច្រតូនិចេទៅតាមផ្លូវច ប់



ទទួលយកនូវសាកសាមេអឡិច្រតូនិច



សំគាល់្របតិបត្តិការតាមែបបេអឡិច្រតូនិច



សំគាល់ហត្ថេលខា និងលិខិតអះអាងេអឡិច្រតូនិច



េធ្វើឲ ជាក់ច ស់នូវ

សិទ្ធិ

ការទទួលខុស្រតូវចំេពាះការងារ

និងចំេពាះមុខច ប់

របស់ភាគីេផ ងៗ

្រពមទាំងមានយន្តការេដាះ្រសាយជំេលាះ


េលើកទឹកចិតយ
្ត ន្តការបង់្របាក់េអឡិច្រតូនច
ិ និងការេ្របើ្របាស់របស់វា



ផ្តល់សិទ្ធិដល់ប៉ូលីសក្នុងការព្រងឹងច ប់ e-commerce



េធ្វើឲ ជាក់ច ស់នូវការយកពន្ធក្នុង e-commerce

វា្របែហលជាមានការចាំបាច់

េដើម ីបេង្កើតលក្ខន្តិកៈែដលេគេហៅថាកំរងច ប់

e-commerce

្របតិបត្តិការតាមេអឡិច្រតូនិច។ ច ប់្របេភទេនះ នឹងេរៀបចំបរិដានសម្រសបសំរាប់ e-commerce។

ការទទួលសា្គល់សាកសាមេអឡិច្រតូនិច
េនៅ្របេទសជាេ្រចើន ការទទួលសា្គល់ទំរង់េផ ងៗៃនសាកសាមេអឡិច្រតូនិច ជាកតាសំខាន់
ក្នុងការធានាឲ មានការ្រគបដណ្ដប់ទូលំទូលាយជាសាធារណៈៃនេសវាកម្ម
ចាប់តាំងពីពាក់កណា្ដលទស វត ឆាំ

១៩៩០

ការទទួលសា្គល់េនះ្រតូវបានែកែ្រប
បេង្កើតេឡើង។

បេច្ចកវិទ ព័ត៌មានឆាំ

១៩៩៦។

២០០០។

ឧទាហរណ៍

ែបបបទទាំងេនះ្រតូវបានែកែ្របក្នុងលក្ខន្តិកៈ
េនៅឥណា

សេង្ខបមក

ពួកវា្រតូវបានែកែ្របក្នុង

លក្ខន្តិកៈ

ច ប់ថ្មីែដលេ្របើសំរាប់សំរបសំរួលសង្គម

ខាងេ្រកៅនិងពិភពអុីនធឺែណតេទើបែតចាប់កំេណើតថ្មីៗេនះប៉ុេណាះ។
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ែបបបទៃន

េនៅេពលែដលហត្ថេលខាេអឡិច្រតូនិច្រតូវបាន

េនៅក្នុង្របេទសសឹង្ហបូរី

្របតិបត្តិការេអឡិច្រតូនិចក្នុងឆាំ

មកេម្ល៉ះ។

អុីនធឺែណត

ឬច ប់

ការងារ្រតូវេធ្វើ
ចូរេរៀបរាប់ពកា
ី រដាក់បទប
្របេទសរបស់អ្នក។
អាចជាបទប

េដើម ីេធ្វើឲ ្របេសើរេឡើង

េបើសិនជាគានបទប

សម្រសប

ឬគាំ្រទនូវ

ែបបេនះេទ

េដើម ីេធ្វឲ
ើ ្របេសើរេឡើង

e-commerce

ក្នុង

ចូររាយបញ្ជីនូវអ្វីែដលអ្នកគិតថា

ឬអាចគាំ្រទ

e-commerce

ក្នុង

្របេទសរបស់អ្នក។

ការដាក់បទបញ្ជេលើខម
្លឹ សារ
អ្នកេ្របើ្របាស់មួយចំនួនមានមតិថាខ្លឹមសារអុីនធឺែណតែដលមិនល្អគឺបណា្ដលមកពីការមិនបានចុះកិច្ច
្រពមេ្រពៀងទទួលយកខ្លឹមសារេនាះជាមុន។
មាក់េទៅបុគ្គលមាក់េទៀត។
ែដល្របកួត្របែជងគា។

ប៉ុែន្តខ្លឹមសារែដលមិនល្អេនះមានកំរិតខុសគាពីបុគ្គល

ការេដាះ្រសាយប

េនះតំរូវឲ មានតុល ភាពៃនេគាលការណ៍មួយចំនួន

គុណ្របេយាជន៍ចំបងៃនការែដលមិនមានការេ្រចាះនិងចំរាញ់ខ្លឹមសារ

មានខ្លឹមសារែដលមិនមានចំនួនកំនត់។

ជួនកាលការេ្របើវិធានការេ្រចាះេនះអាចរាំងខ្ទប់េលើសលុប

េទៅេលើខ្លឹមសារែដលមិនមានផលអា្រកក់ដល់អ្នកេ្របើ្របាស់។
ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាចំនុចទាក់ទងនឹងការដាក់វិធានការេលើខ្លឹមសារ ែដលចាំបាច់្រតូវេដាះ្រសាយ៖


រេបៀបរាំងខ្ទបខ
់ ្លឹមសារមិនល្អេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត ជាពិេសសអ្វីែដលប៉ះពាល់កុមារ



រេបៀបការពារមិនឲ ខ្លឹមសារមិនល្អប៉ះពាល់ដល់្របេយាជន៍ជាតិ



រេបៀបសំរបសំរួលខ្លឹមសារឲ សុីសងាក់នឹងវប ធម៌និងទំេនៀមទំលាប់
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គឺេយើង

ខ្លឹមសារខុសច ប់៖ ការសំរបសំរួលជាអន្តរជាតិ
េដាយសារភាពខុសគាៃនវប ធម៌

វាពិបាកក្នុងការកំណត់រួមគាជាសកល

ថាេតើខ្លឹមសារ

ណាែដលមិនល្អ។ ប៉ុែន្តកិច្ច្រពមេ្រពៀងអំពីអ្វីែដលខុសច ប់និងបង្កេ្រគាះថាក់ ទទួលបាន
លទ្ធផល្របេសើរជាង។ រូបអាស្រគាមកុមារគឺជាអ្វីែដលេយើងនឹកដល់។
ការសំរបសំរួលអន្តរជាតិតាមរយៈ

ភាក់ងារព្រងឹងច ប់

ការរីករាលដាលៃនរូបអាស្រគាមកុមារ។
េបាសសំអាតខ្លឹមសារខុសច ប់ទាំងេនះ។
ថ្មីៗេនះ

បានេដើរតួជាអ្នក្រតួតពិនិត

ភាក់ងារព្រងឹងច ប់បានេធ្វើកិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
កាលពីចុងទស វត ឆាំ

១៩៩០

កន្លងេទៅ

រូបអាស្រគាមកុមារភាគេ្រចើនបានថតចំលងេចញពីរូបថតខាងេ្រកៅ។

អុីនធឺែណតអាចឲ រូបភាព្រតូវបានបញ្ជូនេដាយផាល់
េដើម ីបញ ប់ការរេលាភបំពានែបបេនះ
យករូបភាពេនាះេចញពីអុីនធឺែណត។

ប៉ុែន្ត

តាមរយៈ

webcam។

ភាក់ប៉ូលីសបានដាក់មុខស

េលើមនុស ែដល

មានយុទ្ធនាការសំរបសំរួលជាន់ខ្ពស់ជាេ្រចើន្រតូវ

បានេធ្វើេឡើងក្នុងឆាំ ១៩៩៨ (េឈាះ Operation Cathedral) និង ឆាំ ១៩៩៩ (េឈាះ
Operation Ore) ែដលនាំេទៅរកការចាប់ខ្លួនមនុស រាបសិបនាក់ ក្នុង្របេទសជាេ្រចើន។
(សំរាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូមេមើលរបាយការណ៍ WGIG (េឈាះ Background Report ឆាំ ២០០៥កថាខណ ១៤១)
http://www.wgig.org ។

សន្តស
ិ ខ
ុ
ប

េនះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់ែតខាំង េដាយសារដង្កូវព បាទ (worm)

កម្មវិធីព បាទ(Trojan horse) ែដលមានេលើអុីនធឺែណតកាន់ែតមានភាពសាំញាុំ។

41

វីរុស (virus) និង

វីរុស ILoveYou
េនះជាវីរុសែដលបំផ្លិចបំផាញ្របព័ន្ធកុំព ទ
ូ ័រខាំងជាងេគ

ែដលមិនធាប់មាន

្រពមទាំងរីក

សុះសាយយា៉ងេលឿន ែដលេធ្វើឲ ភាក់ងារដូចជា វិមាន Pentagon អាេមរិច

ភាក់ងារ

េសុើបអេង្កតកណា្ដល (CIA) និង សភាអង់េគ្លស ្រតូវែតបិទ server អុីេម៉លរបស់ខ្លួន េដើម ី
េជៀសវាងមិនឲ ឆ្លងវីរុសេនះ។

វីរុសេនះរាលដាលយា៉ងេលឿន

ខ្លួនឯង និងេធ្វើដំេណើរេទៅរកអាស័យដានអុីេម៉ល

េដាយសារវាបានបេង្កើត

ែដលមានេនៅក្នុងេសៀវេភៅអាស័យដាន

ៃន Microsoft Outlook ក្នុងមា៉សុីនកុំព ទ
ូ ័ររបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។ េដាយសារែតទទួលបាន
អុីេម៉លពីមិត្តភក្តិ អ្នកេ្របើ្របាស់បានចុចេបើកអុីេម៉លទាំងេនាះ ែដលនាំឲ ឆ្លង និងចំលង
វីរុសបន្តេទៅមា៉សុីនដៃទេទៀត។
េទាះជាបានបង្កការខូចខាតមហិមា

េទៅេលើ្របព័ន្ធកុំព ូទ័រទូទាំងពិភពេលាក

វីរុសេនះបានរួចខ្លួនពីការដាក់ទណកម្មេផ ងៗ
ក៏េដាយ។

េបើេទាះជាេគបានដឹងអ្នកេនាះជានរណា

េនៅេពលែដលវីរុសេនាះផ ព្វផ យដំបង
ូ ក្នុងឆាំ

្របេទសហ្វីលីពីន

២០០០

ែដលជា្របេទសែដលគាត់រស់េនៅេនាះេឡើយ

ផ ព្វផ យវីរស
ុ កុំព ូទ័រេនះ។

ក្នុងែខ

អ្នកបេង្កើត

មិថុនា

ឆាំ

២០០០

ពុំមានច ប់ក្នុង

េដើម ី្របឆាំងនឹងការ
ច ប់

e-commerce

ែដលេគបាននឹងកំពុងចង្រកង ្រតូវបានអនុម័ត។ វាមានលក្ខន្តិកៈែដលដាក់ការផ ព្វផ យ
វីរុសជាបទឧ្រកិដ្ឋ។
្របភព៖ Peng Hwa Ang
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ការ្រតួតពិនិត អុីនធឺែណតអាសុី

Asian Wall Street Journal ៃថ្ងទី ៧ ក

២០០០

អ្វីែដលសំខាន់េនាះគឺថា ប

សន្តិសុខ គឺជា៖



រេបៀបការពារ្របឆាំងនឹងការបំផាញសន្តិសុខក្នុង្របព័ន្ធកុំព ូទ័រ និងបណា្ដញ



រេបៀបរារាំងបទឧ្រកិដ្ឋក្នុងបរិសានឌីជីថល

េមេរៀនទី៦ ក្នុង្រកុមេមេរៀន Acedemy of ICT Essentials for Government Leaders គឺនិយាយអំពី សន្តិសុខ
និងភាពឯកជនៃនព័ត៌មាននិងបណា្ដញ។
កម្មសទ
ិ ប
្ធិ
ពិភពឌីជីថលអាចឲ េគេធ្វើរបស់ចំលងដូចគាេបះបិទេទៅនឹងរបស់ពិត
គុណភាពដូចេនៅក្នុងពិភពអាណាឡូក

(analog)

េឡើយ។

េដាយមិនមានការថយចុះ
ប៉ុែន្តភាពងាយ្រសួលក្នុងការចំលងមាន

គុណភាពឥតេខាះេនះេហើយ ែដលេធ្វើឲ វាមានភាពងាយ្រសួលរេលាភេលើកម្មសិទ្ធិប
ដូចេនះរបបសម័យទំេនើបៃនកម្មសិទ្ធិប

្រតូវ្របឈមេដាះ្រសាយប

ដូចខាងេ្រកាម៖



រេបៀបពនាតរបបកម្មសិទ្ធិប



រេបៀបទទួលបាន ការការពារ និង្រគប់្រគងសិទ្ធិក្នុងមជ ដានឌីជីថល



រេបៀបរារាំងការលួចចំលងេដាយខុសច ប់ ៃនសាៃដរែដលមានការរក សិទ្ធិ
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។

បច្ចុប ន្នេដើម ីបញ្ចូលសាៃដឌីជីថល

ការលួចចំលងចំេរៀងេដាយខុសច ប់
ចំេរៀង្របែហលជាខ្លឹមសារែដល្រតូវបានលួចចំលងេដាយខុសច ប់ខាំងជាងេគក្នុងពិភព
េលាក។ ខណៈែដល ការលក់ iPod និងឧបករណ៍េលងត្រន្តីដៃទេទៀតមានចំនួនកាន់ែត
េកើនេឡើង ការលក់ cd ចំេរៀងេនៅែតបន្តធាក់ចុះប៉ុនានឆាំេនះ។ អ្វីែដលេធ្វើឲ អំេពើខុស
ច ប់េនះកាន់ែតមានសន្ទុះគឺជាការែចកចាយយា៉ងផុសផុលៃនចំេរៀងែដលយកេចញពី
អុីនធឺែណតេដាយេ្របើកម្មវិធី peer-to-peer។
ផ្ទុយពីការយល់្រចលំភាគេ្រចើន

អ្នកែដលែចកចាយចំេរៀងតាម្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

អាច

្រតូវបានេគរកេឃើញ និងដាក់េទាស។ ការយល់្រចលំេនះ្របែហលបណា្ដលមកពីទស នៈ
ែដលយល់ថាការេ្របើ្របាស់កម្មវិធី peer-to-peer ដូចជា BitTorrent និង LimeWire
អាចឲ អ្នកេ្របើ្របាស់ទាញយកបទចំេរៀងពីអក
្ន េ្របើ្របាស់ដៃទេទៀត។
អាចបញ្ជូនបទចំេរៀងមួយ

េទៅឲ មនុស ដៃទេទៀតជាេ្រចើន

ដូេច្នះ

បុគ្គលមាក់

ក្នុងលក្ខណៈជាការរកទីផ រ

ផលិតផលតាមអុីនធឺែណត។
មាស់បទចំេរៀងបានេធ្វើការ្របឆាំងតទល់

េហើយអ្វីែដលកាំងកាេនាះគឺជាការបេង្កើត

សមាគមន៍ឧស ហកម្មថតសំេឡងអាេមរិច (RIAA)។ RIAA បានដាក់េទាសនិស ិតជា
េ្រចើន

េទាះជាដឹងថាពួកេគជា្រកុមែដលមិនសូវមានលុយកាក់

អ្នកដៃទេទៀត។ មានរបាយការណ៍ខ្លះបានប

េដើម ីទុកជាេមេរៀនដល់

ក់ថា RIAA ែថមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលនិស ិត

ឲ ឈប់េរៀនេដើម ីេធ្វើការរកលុយសងបំណុល។

ការងារ្រតូវេធ្វើ
ចូររកច ប់

និងវិធានការដៃទេទៀត

ែដលការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធក្នុង្របេទសរបស់អ្នក។

ចូរវាយ

តំៃលពី្របសិទ្ធិភាពរបស់ពួកវាេនៅក្នុងមជ ដានឌីជីថល (មានន័យថា េនៅេពលមានវត្តមាន ៃន
ការអភិវឌ ន៍បេច្ចកវិទ ឌីជីថល)។
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ភាពជាឯកជន
វិធានការការពារភាពជាឯកជនកាំងកាជាងេគេនាះ គឺជាបទប
ែដលទាមទារឲ ភាគីទី៣
េលើទិន្នន័យទាញេចញពី

“កំរិតការពារទិន្នន័យេស្មើគា”

្រតូវមាន
EU

ភាពសាក់េស្ទើររបស់អាេមរិច

ការពារទិន្នន័យរបស់សហគមន៍អុឺរុប (EU)

បាន។

ប៉ុែន្ត

នឹងខ្លួន

េទើបអាចេធ្វើ្របតិបត្តិការ

ការយកវិធានការេនះមកអនុវត្ត

្រតូវបានពន រេដាយសារ

ក្នុងការទទួលយកវិធានការ្រសេដៀងគានឹងអ្វីែដលខ្លួនមាន។

បានផ្តល់នូវវិធានការែដលមានលក្ខណៈៃច្ន្របឌិត ែដលមានេឈាះថាលក្ខន្តិកៈ
habour) ែដលអនុ

អាេមរិច

“កំពង់សុវត្ថិភាព” (safe

តិឲ អ្នកណាែដល្របកាន់យកវិធានការេនះ ្រតូវបានចាត់ទុកស្ថិតេនៅក្នុង safe habour

និង បានេគារពតាមវិធានការ។
អង្គការសំរាប់ការសំរបសំរួលេសដ្ឋកិច្ច
ស្តីពីភាពឯកជនេនះផងែដរ

និងការអភិវឌ ន៍

(OECD)

ក៏បានអភិវឌ េគាលការណ៍ែណនាំ

ែដលមានេគាលបំនងបន្ថូរបន្ថយការទាមទារ

េបើេ្របៀបេធៀបេទៅនឹង

េគាលជំហររបស់ EU21 ។
ចំនុចសំខាន់ៃនការដាក់បទប

េលើភាពជាឯកជន គឺរេបៀបដាក់បទប

េលើការេ្របើ្របាស់ព័ត៌មាន ឯកជន

េដាយសាប័នឯកជននិងសាធារណៈ។

21

OECD. “េសចក្តីែណនាំរបស់ OECD ស្តីពកា
ី រការពារភាពជាឯកជន និងលំហូរព័ត៌មនបុគល
គ ឆ្លងកត់្រពំែដន” “OECD Guidelines on the Protection of Privacy

and Transborder Flows of Personal Data,” http://www.oecd.org/document/18/0,2340,es_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html.
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ការបំេពញតាមស្តង់ដាអឺរុប
េគាលជំហររបស់

EU

ស្តីពីភាពជាឯកជន

គឺមានការគិតគូរដិតដល់។

ែផ្នកមួយៃន

េគាលការណ៍េនះ គឺតំរូវឲ ្របេទសណាមួយែដលចង់បានទិន្នន័យពី EU ្រតូវែតមានកំរិត
ការពារទិន្នន័យដូចគានឹង EU ែដរ។ ក្នុងសានភាពជាក់ែស្តង ក៏មានការេលើកែលងផងែដរ
ដូចជាព័ត៌មានអាកាសចរណ៍។ ប៉ុែន្ត េគាលនេយាបាយរបស់ EU មានឥទ្ធិពលបង្ខំឲ
្របេទសជាេ្រចើនែកតំរូវច ប់ការពារទិន្នន័យរបស់េគេដើម ីបំេពញតាមស្តង់ដាេនះ។
អ្វីែដលមិនចាំបាច់េចាទសួរេនាះ គឺស្តង់ដា EU េធ្វើឲ មានការចំណាយមួយចំនួន ែដលេធ្វើ
ឲ េគអាចយល់បានថា

សហគមន៍ជន
ំ ួញព យាមបំេពញតាមស្តង់តាេនះក្នុងកំរត
ិ ជា

អប បរិមា តាមែដលអាចេធ្វើេទៅបាន។
សហរដ្ឋអាេមរិចបានដាក់េចញនូចស្តងដា
់
សំរួលេដាយរដាភិបាលអាេមរិច
ឯកជន។

safe

habour

ែដលមួយែផ្នក្រតូវបានសំរប

េបើេទាះជាស្តង់ដាេនះទំនងជាផ្តច
ួ េផ្តើមេឡើងេដាយែផ្នក

វាបង្កលក្ខណៈឲ ្រកុមហ៊ុនទាំងឡាយណាែដលេគារពតាម

safe

habour

អាចមានសិទ្ធិទទួល និង្របតិបត្តិការេលើទិន្នន័យពី EU។
េនៅ្របេទសអូ្រសាលី
អាចលក្ខណៈ

េស្មើគា

រដាភិបាលបានព យាមែកតំរូវច ប់ស្តីពីភាពឯកជនរបស់ខ្លួនេដើម ី
នឹង EU ប៉ុែន្តបំណងេនះ្រតូវបងាក់េដាយការែចចូវរបស់្រកុមហ៊ុន

ជំនួញ ែដលជាមូលេហតុេធ្វើឲ ការការពារមួយចំនួនេនៅខ្វះខាត។
ដូេច្នះ គួរមានការេធ្វើឲ មានតុល ភាពរវាង្របេយាជន៍្រកុមហ៊ុនជំនួញ និងការេគារព ស្តង់ដា
EU ស្តីពីការការពារភាពឯកជន។
គណកមាធិការអុឺរុបមានេគហទំព័រស្តីពីការការពារទិន្នន័យេនៅ http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_
en.htm ែដលឲ េយើងរកបានព័ត៌មានបែន្ថមអំពីភាពឯកជន។
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សរុបេសចក្តី
បណា្ដនីតិវិធីេដាះ្រសាយទាក់ទងនឹងប
្រកឹក ្រកមអន្តរជាតិ

អុីនធឺែណត

ែដលបានបងាញខាងេលើ

េ្រពាះថាអុីនធឺែណតមានវិសាលភាពជាអន្តរជាតិ

ផាច់ខ្លួនពីសហគមន៍អន្តរជាតិេឡើយ។

េលើសពីេនះេទៅេទៀត

គឺែផ្អកេទៅេលើ

េហើយគាន្របេទសណាអាច

វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិភាក ជាមួយ

បណា្ដអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជា ឧស ហកម្ម និងសង្គមសុីវិលឲ បានទូលំទូលាយ េដើម ីឲ ពួកេគ្រជាប ជាព័ត៌មាន
ក៏ដូចជាអាចអប់របន្តដល់សហគមន៍មូលដាន។
ការងារ្រតូវេធ្វើ
ចូរេធ្វើការសំេរចចិត្ត

ថាេតើការដាក់ចំណាត់ថាក់ៃន្រកុមៃនប

ក្នុងបរិបទ្របេទសរបស់អ្នកឬេទ?

ខាងេលើមានភាពសម្រសប

េបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនសម្រសបេទេនាះ

រេបៀបសំរាប់េរៀបចំណាត់ថាក់ៃន្រកុមប

ទាំងេនាះ

ចូរេស្នើរពី

េដាយគិតពីកំរិតៃនភាពសំខាន់

ក្នុង

្របេទសរបស់អ្នក ្រពមទាំងេលើកេយាបល់ការពារការេស្នើររបស់អ្នក។

សាកល ងខ្លួនឯង
១.

េតើវិធសា
ី ្រស្តទាំង

៤

ក្នុងការដាក់បទប

និមួយៗមានចំនុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះ ក្នុងការដាក់បទប
២.

ក ួនទាំងអស់ែដលមានក្នុងេមេរៀន

េលើអុីនធឺែណតមានអ្វីខ្លះ?
េលើអុីនធឺែណត?

្រគាន់ែតជាការនាំផ្លូវែដលបានេស្នើរេឡើងប៉ុេណាះ។

េតើដំណាក់កាលែដលបានែណនាំ ក្នុងក ន
ួ េនះមានអ្វីខ្លះ?
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េតើវិធសា
ី ្រស្ត

៤.ទំហៃំ នករអ បល្របព័នអ
ធ ន
ីុ ធឺែណត២៖
ករេ្របី្រ

ស់អន
ីុ ធឺែណតមិន្រ ម្រតូវ

ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងបេង្កើនការយល់ដឹងអំពីការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតមិន្រតឹម្រតូវែដលេយើង
ជួប្របទះជាេរឿយៗ និងការចាត់វិធានការេដើម ីេដាះ្រសាយ។

៤.១ េតើមានអ្វីពិេសសជាមួយ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត
មនុស មួយចំនួនគិតថាអុីនធឺែណត្រគាន់ែតជាការឆ្លុះប
្រកឹក ្រកមពិេសសណាមួយេឡើយ។

ំងសង្គមខាងេ្រកៅ

ដូចេនះវាមិនចាំបាច់មាន

ប៉ុែន្តទស នៈេនះមិនបានគិតដល់លក្ខណៈពិេសសមួយចំនួនរបស់

អុីនធឺែណត។
ទីមួយ,

អុីនធឺែណតបង្កភាពងាយ្រសួលសំរាប់ភាពអានាមិក។

រកអ្នកេ្របើ្របាស់េល្មើសបាន
ចំនុចខាំងៃនភាពអានាមិក
ប

្របាកដណាស់

េគពិតជាអាចតាមដាន

ប៉ុែន្តេគ្រតូវចំណាយយា៉ងពិេសសេទៅេលើធនធាន

និងការ្របឹងែ្របង។

គឺជាការេបើកចំហរ

េដាយេសាះ្រតង់

េនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទាក់ទងនឹង

ដូចជាសានភាពសុខភាព។ េដាយែឡក ភាពអនាមិកក៏អាចជាទីសំអាងរបស់ឧ្រកិដ្ឋជនផងែដរ។

ទី២, មានវប ធម៌អានាធិបេតយ គានច ប់េនៅេលើអុីនធឺែណត ែដលដូចេទៅនឹងអ្វីែដលេលាក

John

Perry Barlow បានេធ្វើេសចក្តី្របកាសមានចំណងេជើងថា “ឯករាជ ភាពៃនទំនាក់ទំនងេលើ អុីនធឺែណត” ៖
បណា្ដរដាភិបាលៃន្របេទសឧស ហកម្ម
ែដលជាកែន្លងបេង្កើតទស នៈថ្មីៗ។
ជាតំណាងអតីតកាល

ែដលជាយក គានកំលាំង

ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងអនាគតកាល

ទុកកែន្លងឲ ខ្ញុំេនៅែតមាក់ឯង។

ខ្ញុំមកពីពិភពអុន
ី ធឺែណត
ខ្ញុំសុំឲ ពួកអ្នកែដល

េយើងមិនសាគមន៍អ្នកេឡើយ។

អ្នកគាន

អធិបេតយ ភាពេនៅទីកែន្លងែដលពួកខ្ញុំជួបជុំគាេឡើយ។22

22

េលាក John Perry Barlow, េសចក្តី្របកាសស្តីពីឯក ជយភពៃនទំនក់ទំនងេលើអុីនធឺ ែណត “A Declaration of the Independence of Cyberspace” (8 February

1996),http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
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្របាកដណាស់ែដលថាេសចក្តី្របកាសេនះ
បានឆ្លុះប

្រគាន់ែតជាការ្រសេមើ្រសៃម៉មិនអាចកាយជាការពិត

ង
ំ ពីការយល់្រចលំេទៅេលើអំណាចច ប់

្រគប់្រគងមនុស ទាំងអស់ែដលេនៅក្នុងកែន្លងេនាះ។
មានេដើម ីេដើរតួនាទីជាអ្នកមានឥទ្ធិពល

ែដល

េ្រពាះថាច ប់មិន្រគប់្រគងទីកែន្លងណាមួយេទ
ដរាបណាមានវត្តមានមនុស

តំរូវការច ប់

គឺ
្រតូវែត

និងកាតាលីករសង្គមជួយកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងមនុស ជា

អប បរិមា។
ទី៣,

ដូចែដលេយើងបាននឹងកំពុងចាប់េផ្តើមែស្វងយល់

ឥទ្ធិពល។

សមត្ថភាពេនះ

អុីនធឺែណតគឺជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដ៏មាន

ដូចែដលបានបងាញឲ េឃើញតាមរយៈេគហទំព័រទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា

MySpace និង FaceBook គឺ្រតូវបានេគសា្គល់ជា Web 2.0។ មកទល់នឹងេពលេនះ Web 2.0 េធ្វើឲ ្រកុម
ទំនាក់ទំនងតូចៗជាេ្រចើនរួបរួមគា

កាយជាសហគមន៍េនៅពាសេពញពិភពេលាក។

barefoots.org

គឺជា

ឧទាហរណ៍ ែដលសមាជិក្រកុមបានេដើរេដាយេជើងទេទរ េលើកែលងែតក្នុងឱកាសផ្លូវការប៉ុេណាះ។ ក្នុងឆាំ
១៩៩៩ មានសមាជិក្រកុមេនះចំនួនែត ៤០០ នាក់ប៉ុេណាះ ទូទាំងពិភពេលាក។ ្របែហលឆាំ ២០០៧
ចំនួនសមាជិក្រកុមេកើនេឡើងដល់

២០០០

នាក់ក្នុងបណា្ដ្របេទសមួយចំនួន។

ក្នុងខាត

ពិភពេលាក

្រកុមេនះអាចទាក់ទាញមនុស ឲ គាំ្រទ េ្រចើន្រគប់្រគាន់េដើម ីមានផាកសំគាល់ផាល់ខ្លួន។
ក្នុងរេបៀបដូចគាេនះែដរ
ប

អុីនធឺែណតអាចេធ្វើឲ មានការបេង្កើតជា្រកុមមនុស ្រប្រពឹតម
្តិ ិនល្អ

ែដលបង្ក

ដូចពិភាក ខាងេ្រកាម។

៤.២ ការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតមិន្រតឹម្រតូវ
រូបអាស្រគាមកុមារ
មុនដំបូង

រូបអាស្រគាមកុមារគឺជាការចំលងពីរូបភាពេលើ្រកដាសឲ េទៅជាឯកសារទន់។

ប៉ុែន្តេនៅេពល

បេច្ចកវិទ កាន់ែតរីកចំេរីន េគអាចទទួលបានរូបភាពអាស្រគាមទាំងេនះតាមតំរូវការ។ 23
វាតំរូវឲ មានជាចាំបាច់នូវកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ
រូបអាស្រគាមកុមារ។

ការចុះឆ្មក់

េដើម ី្របឆាំង្រកុមឧ្រកិដ្ឋជនែដលជំរុញការបេង្កត
ើ

និងែចកចាយព័ត៌មានឲ គារវាង្របេទសជាេ្រចើនក្នុងេពលដំណាលគា

ក្នុងយុទ្ធនាការ Catherdral ក្នុងឆាំ ១៩៩៩ និងយុទ្ធនាការ Ore ក្នុងឆាំ ២០០២ ្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយ
23

េលាក Ethel Quayle and Max Taylor, រូបអាស្រគាមកុមារ៖ បទឧ្រកិដ្ឋេលើអុីនធឺែណត Child Pornography: An Internet Crime (New York: Brunner-Routledge,

2003).

49

Interpol។24

កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិអាចនឹងេធ្វើេទៅបាន

អាស្រគាមកុមារេនះ

េដាយសារការផលិតនិងែចកចាយរូប

គឺជា្របធានបទមួយក្នុងចំេណាម្របធានបទតិចតួចែដល្រតូវបាន្របេទសេស្ទើរទាំងអស់

្រពមេ្រពៀងគាថាជាអំេពើខុសច ប់។
ការឆេបាកអ្នកេ្របើ្របាស់
អុីនធឺែណតបានបងាញឲ េឃើញថាច ប់សង្គមខាងេ្រកៅ

្រតូវមានការែកតំរូវេដើម ីឲ វិស័យេនះដំេណើរ

ការបាន។ ច ប់ៃនការេដញៃថ្លគឺជាឧទាហរណ៍មួយ។ េនៅ្របេទស Commonwealth ភាគេ្រចើន ការេដញៃថ្ល
អាចេធ្វើេទៅបានេនៅេពលមានវត្តមានជារូបវ័ន្តរបស់បុគ្គល
េបើពិនិត មួយែភ្លត

ែដលមានអាជាបណ្ណដឹកនាំ

ច ប់េនះហាក់ដច
ូ ជាបុរាណណាស់។

ឧទាហរណ៍

ការេដញៃថ្លេនាះ។

វាមានន័យថាអ្នកដឹកនាំការ

េដញៃថ្លេនៅេលើេគហទំព័រ eBay ្រតូវែតមានការ្រតួតពិនិត ជាមុន ថាេតើេគ មានអាជាបណ្ណឬេទ។
េគាលគំនិតៃនច ប់េនះបានសប
តាមេអឡិច្រតូនិច

ក់ឲ េឃើញយា៉ងច ស់ភាមៗ

ក៏បែ៉ុ ន្ត

េនៅេពលមានវត្តមានៃនការេដញៃថ្ល

និងការកេកើតេឡើងៃនការេដញៃថ្លេបាក្របាស់ញឹកញាប់ជាងេគក្នុងចំេណាមអំេពើឆេបាក

ទាំងអស់េលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត25។
ការឆេបាកអ្នកេ្របើ្របាស់គឺជាចំនុចមួយេទៀតែដលេស្ទើរែតមានការ្រពមេ្រពៀងជាសកល
គួរែត្រតូវបញ ប់។

ការប្រងា្កបអំេពើឆេបាកទាំងេនះ

គឺពិតជាអាចេធ្វើឲ េសវាអុីនធឺែណតកាន់ែត

ថាអំេពើេនះ
្របេសើរ។

ចាប់ពីឆាំ ១៩៩៦ មក មានយុទ្ធនាការេបាសសំអាតអំេពើទាំងេនះជាេរៀងរាល់ឆាំ។ ចំនន
ួ ្របេទសចូលរួម
យុទ្ធនាការេនះកាន់ែតេកើនេឡើងជាលំដាប់។

24

សូមេមើល Ang (2005)

25

សូមេមើល Ang (2005)
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ការលុបបំបាត់េគហទំព័រខុសច ប់្របចាំឆាំ
មាន្របេទសចំនួន្របែហល
អុីនធឺែណត

៤០

បានរួបរួមគាេដើម ីេដាះ្រសាយអំេពើឆេបាកេលើ្របព័ន្ធ

េដាយបេង្កើតជាបណា្ដញព្រងឹងនិងការពារអ្នកេ្របើ្របាស់អន្តរជាតិ

បណា្ដញេនះបាន្របារព្ធទិវាេបាសសំអាតជាេរៀងរាល់ឆាំ

(ICPEN)។

េដើម ីែស្វងរកជាពិេសសនូវ

េគហទំពរ័ ឆេបាក។
គួរចងចាំថា

ការេបាសសំអាតេនះមាន្របសិទ្ធភាព

ការពារអ្នកេ្របើ្របាស់។

ដូេច្នះ

លុះ្រតាច ប់ផ្តល់ការគាំ្រទនិង

េបើ្របេទសមួយកាន់ែតអភិវឌ

ការេបាសសំអាតេនះកាន់

ែតសកម្ម។
័

ំ

ំ ី

សំនួរពិចារណា
េតើចបប់្របឆំងនឹងរូប

ស្រគមកុមរ

និងអំ េពើឆេបកអនកេ្របើ្របស់មន្របសិទធភពកំរ ិត

េនកនុង្របេទសរបស់អនក?

អុេី ម៉ល spam គំេរាងការណ៍ឆេបាក កូដព បាទ ការែក្លងបន្លល
ំ ច
ួ ព័តមា
៌ នផាល់ខ្លួន
ប

ែដលេធ្វើឲ មានការព្រងឹងជាបន្តបនាប់តាមផ្លូវនេយាបាយនិងពាណិជ្ជកម្មគឺ

អុីេម៉ល

spam

ឬពំនូកអុីេម៉លពាណិជ្ជកម្មសំរាម ក៏េ្រពាះែត spam េធើ្វឲ មានការខ្ជះខាយទំហំបញ្ជូនទិន្នន័យ។ សំខាន់
ជាងេនះេទៅេទៀត
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spam

អាចនាំមកជាមួយនូវកូដព បាទ

និងអនុ

តិឲ មានការែក្លងបន្លំលួចព័ត៌មាន

ផាល់ខ្លួនសំខាន់ដូចជា

េឈាះអ្នកេ្របើ្របាស់

េលខសំងាត់

និងព័ត៌មានលំអិតអំពី

កាដេ្រកឌីត

េដាយេ្របើមេធ បាយេធ្វើឲ អ្នកេ្របើ្របាស់មានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន។26
េដាយសារមាន្របភពេចញពីសាកលវិទ ល័យ
និងវប ធម៌េជឿទុកចិត្តគា។
េនៅសាកលវិទ ល័យ)

កាលពីេដើមេឡើយ
េផ្ញើសារេទៅឲ អ្នកដៃទ

េនៅបនាប់ពីហត្ថេលខា

េដើម ីប

ដ៏ធំេធងៃនអុន
ី ធឺែណត

អុីនធឺែណតបានកេកើតេឡើងជាមួយនឹងការេបើក
េនៅេពលែដលអ្នកេ្របើ្របាស់

ទូលាយ

(ភាគេ្រចើនមានមូលដាន

ភាគេ្រចើនៃនអ្នកទាំងេនាះបានភាប់ជាមួយនូវេលខទូរស័ព្ទ

ក់ពីការទទួលខុស្រតូវេលើអ្វីែដលខ្លួនបានេផ្ញើ។

សព្វៃថ្ងេនះ

ការផ្តល់េលខទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនែបបេនះេនៅក្នុងអុីេម៉ល

ក្នុងបរិបទ

នឹងងាយទាក់ទាញការ

វាយ្របហារ្រគប់្របេភទ។
Spam

ែដល្រតូវបានេផ្ញើដំបូងេគ

គឺ្របែហលេធ្វើេឡើងេដាយអ្នកតំណាងទីផ ៃនសាជីវកម្មបរិកា្ខឌីជីថល

(DEC)

ែដលផលិតកុំព ូទ័រខាតធំមធ ម

(mini-computer)។

កាលេនាះ

ព័ត៌មានផលិតផល

ែដលេធ្វើឲ អ្នកេ្របើ្របាស់បានត្អូញែត្អ

ចរាចរណ៍អុីេម៉លេនះ

ខុសគាេទៅនឹងសម័យបច្ចុប ន្នែដលអ្នកព្រងាយ

វាគឺជាអុីេម៉លផ ព្វផ យ

រហូតដល់មានការចាត់វិធានការចំេពាះអ្នក
spam

មិនងាយនឹង្រតូវបានេគ

រកេឃើញេឡើយ។27
េបើេទាះជាពាក

spam

េនះ្រតូវបានេគសា្គល់យា៉ងទូលំទូលាយជាមួយនឹងអុីេម៉ល

ជាមួយេសវាសារព័ត៌មានេនៅេលើអុីនធឺែណតដៃទៗេទៀតផងែដរដូចជា

ពាក េនះក៏អាចេ្របើ

េសវាទទួលសារភាមៗ,

្រកុម

សារព័ត៌មាន Usenet, ក លមា៉សុីនែស្វងរកេគហទំពរ័ , blog, wiki, ការេផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទៃដ និង game។
តាមនិយមន័យអន្តរជាតិ

អុីេម៉ល

spam

គឺជាអុីេម៉លដ៏េ្រចើនែដលទទួលបានេដាយមិនបាន

ែដលអុីេម៉លនិមួយៗគឺជាែផ្នកមួយៃនសំនុំអុីេម៉លខ្លួនវា
ជាមុន។

ដូេច្នះ

ខ្លឹមសារេឡើយ។28

spam

គឺជាប

េនះមានន័យថា

ែដលបញ្ជូនេទៅអ្នកទទួលែដលមិនបានដឹងខ្លួន

ៃនការយល់្រពមឬមិនយល់្រពម
ការេធ្វើបទប

មិនែមនទាក់ទងនឹងប

ត្តិេដើម ីេដាះ្រសាយប

spam

ការយល់្រពមឬមិនយល់្រពមទទួល មិនែមនខ្លឹមសារេឡើយ។

26
27

េគហទំព័រ Wikipedia, “ការេបាកបេ

តយកព័ត៌មានផាល់ខ្លួន” “Phishing,” Wikipedia Foundation, Inc., http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing.

េលាក Brad Templeton, “ការ្របតិកម្មេទៅនឹង Spam របស់្រកុមហ៊ន
ុ DEC ក្នុងឆាំ ១៩៧៨” “Reaction to the DEC Spam of 1978,”

http://www.templetons.com/brad/spamreact.html.
28
េលាក Spamhaus, “និយមន័យរបស់ Spam” “The Definition of Spam,” http://www.spamhaus.org/definition.html.
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េស្នើសុំ

គួរគិតពី

Spam Spam េតើវាបញ្ចប់េនៅេពលណា
ច ប់ដំបូងេគែដលមានេគាលបំណងេដាះ្រសាយប
របស់អាេមរិច

ែដលបេង្កើតេឡើងក្នុងឆាំ

spam គឺជាលក្ខន្តិកៈ CAN-SPAM
២០០៣។

វាមានេឈាះេពញថា៖

លក្ខន្តិកៈៃនការ្រគប់្រគងការវាយ្របហាររបស់រូបអាស្រគាមនិងការផ យពាណិជ្ជកម្ម
(Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act)។
លក្ខន្តិកៈេនះបានផ្តល់

អំណាចផ្លូវច ប់ដល់្របជាពលរដ្ឋ

្រពមទាំង្រតូវបានេគេ្របើ

សំរាប់ដាក់េទាសអ្នកព្រងាយ spam ែដលេគបានសា្គល់ជាេ្រចើន ក្នុងសហរដ្ឋ អាេមរិច។
ការវាយតំៃលេលើលក្ខន្តិកៈ្រតូវបានេធ្វើេឡើងក្នុងឆាំ

២០០៥

េដាយពុំមាន

ការែកែ្រប

គួរឲ កត់សគា
ំ ល់ណាមួយេទៅេលើ ខ្លឹមសារលក្ខន្តិកៈេនះេឡើយ។ េទាះជា យា៉ងណាក៏េដាយ
អាេមរិចេនៅែតស្ថិតេនៅជួរមុខេគ ឬលំដាប់ទី២ ក្នុងចំេណាម ្របេទសែដលមាន spam។
្របេទសចិន និងសាធារណរដ្ឋកូេរ ក៏ស្ថិតក្នុងលំដាប់ ខ្ពស់ផងែដរ។
េគសេង្កតេឃើញថា

spam

វិស័យអុីនធឺែណតកាន់ែតខាំង

បានកេកើតកាន់ែតេ្រចើន

េនៅទីណាែដលភាពលូតលាស់ៃន

ដូចករណីសាធារណរដ្ឋកូេរ

ម៉ ងវិញេទៀតកែន្លងណា

ែដលច ប់នង
ិ ការព្រងឹងច ប់េនៅមានភាពទន់េខ យ ក៏បណា្ដលឲ មាន spam េ្រចើនផង
ែដរ ដូចករណី្របេទសចិន។
សម្ព័ន្ធែផ្នកជំនួញ និងែផ្នកច ប់ កំពុងេធ្វើការេដាះ្រសាយប
(http://www.londonactionplan.org)

និងការបេង្កើតសម្ព៍ន្ធបញ ប់ spam

ពួកេគទាំងេនះមានព័ត៌មានលំអិតអំពី

spam

spam តាមរយៈគំេរាងែផនការទី្រកុងឡុង
(http://stopspamalliance.org)។

្រពមទាំងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីេមេរៀនល្អៗ

េគហទំព័ររបស់

និងសកម្មភាពរបស់

ពួកេគ។

កាសម្លត
ុ ការលួចតាមដាន ការលួចអត្តស

ណ និងការងប់ងល់ជាមួយនឹងអុន
ី ធឺែណត

មហន្តរាយទាំងេនះគឺជាលទ្ធផលៃនការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត។

េនះមានន័យថា

គឺអាចនឹងេកើតេឡើងេដាយសារការចំណាយេពលកាន់េ្រចើនជាមួយអុីនធឺែណត។

ការរងេ្រគាះទាំងេនះ

ការសម្លុតតាមអុីនធឺែណត

គឺជាការបនាចអនីតិជនមាក់េដាយអនីតិជនមាក់េទៀត េដាយេ្របើអុីនធឺែណត និង មេធ បាយទំនាក់ទំនង
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ដៃទៗេទៀត។

ជាញឹកញាប់វាពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងការេផ្ញើសារ្របមាថនិងេធ្វើឲ មានការផ្ទុះកំហឹង។

អំេពើែបបេនះ្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយមនុស េពញវ័យ

្របសិនេបើ

វា្រតូវបានចាត់ទុកថាការគំរាមកំែហងេលើបណា្ដញ

អុីនធឺែណត។
ការតាមដានតាមបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានគឺជាេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត
្រតូនិចដៃទៗេទៀតេដើម ីលច
ួ សេង្កតជនរងេ្រគាះ។

និងមេធ បាយទំនាក់ទំនងតាមេអឡិច

វាអាចេកើតេឡើងបនាប់ពីមានការលួចតាមដានក្នុង

សង្គមខាងេ្រកៅ ឬជាការ្រតួស្រតាយេដើម ីឲ មានការតាមដានក្នុងសង្គមខាងេ្រកៅ។
ការលួចអត្តស

ណគឺពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងការេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានបុគ្គលសំរាប់ទទួលផល្របេយាជន៍

រួចផុតពីកាតព្វកិច្ចអ្វីមួយ។

ឬ

េដើម ី

ឧទាហរណ៍ងាយយល់េនាះគឺជាការេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានបុគ្គលណាមាក់េដើម ី

ទទួលបានេ្រកឌីតកាត។
មហន្តរាយែដលេកើតពីអំេពើអា្រកក់ទាំងេនះអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ដាននារីរងេ្រគាះ

េហើយបានសំលាប់នារីមាក់េនាះ។

ដូចជាករណីពិរុទ្ធជនែដលលួចតាម
ដំេណាះ្រសាយគឺស្ថិតេនៅេលើការបេង្កើតច ប់

ែដល្របឆាំងនឹងអំេពើទាំងេនះ។
ចំែណកឯ

ករណីងប់ងល់នឹងអុីនធឺែណត

ជាេហតុេធ្វើឲ មិនបានេទៅសាលា
េសវា្របឹក និងេដាះ្រសាយប
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ឬេធ្វើការ។
េនះ។

គឺជាការសំែដងេចញនូវការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតហួសកំនត់
សាធារណរដ្ឋកូេរបានបេង្កើតវិធីសា្រស្តផាល់ខ្លូន

េដើម ីផល
្ត ់

េដាះ្រសាយការឈ្លក់វេង្វងនិងអុីនេធើែណត
ភាពងប់ងល់នឹងអុីនធឺែណតកាន់ែតទទួលបានការកត់សំគាល់

េដាយសារវាជាចំណង់មិន

អាចទប់បាន ដូចជាការញានែល ងែដរ។ អ្នកេ្របើអុីនធឺែណតងប់ងល់អាចចំណាយេពល ពី
១៧

េទៅ

១៨

េមា៉ងេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត។

្របេទសែដល្រតូវបានេគរាយការណ៍

ថា

មានអ្នកេ្របើ្របាសងប់ងល់េ្រចើនជាងេគ មានដូចជា ្របេទសចិន ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋកូេរ និង
ៃតវា៉ន់។

េដាយសារែតករណីងប់ងល់េនះភាគេ្រចើនេកើតក្នុង្របេទសអាសុី

សំនួរេចាទេឡើងថា

េធ្វើឲ មាន

េតើកតាវប ធម៌មានឥទ្ធិពលកំរត
ិ ណាេទៅេលើឥរិយាបថងប់ងល់េនះ។

មានការសិក ្រសាវ្រជាវជាេ្រចើន្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដើម ីកំណត់ថាេតើការងប់ងល់េនះជា
ស

ប

ក់ថាមានភាពមិន្រប្រកតីេផ ងៗេទៀតក្នុងខ្លួនបុគ្គលែដរឬេទ។

េគហទំព័រ Wikipedia បានឲ និយមន័យ “ការឈ្លក់វេង្វងនឹងអុីនធឺែណត” េនៅ
addiction_disorder)

ែដលផ្តល់នូវអំណះអំណាងសមេហតុផល

(http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_

ទាក់ទងនឹងការគាំ្រទនិង្របឆាំងនឹងការងប់ងល់

អុីនធឺែណតេនះ។

ការងារ្រតូវេធ្វើ
ចូរេធ្វើការវាយតំៃលេ្រកៅផ្លូវការភាមៗ
(scam),

ការេបាកប

េទៅេលើកំរិតយល់ដឹងអំពី

spam,

គំេរាងការឆេបាក

តឲ ផ្តល់ព័ត៌មានផាល់ខ្លួន (phising), ការគំរាមកំែហង (cyber

bullying), ការលួចតាមដាន (cyberstalking), ការលួចអត្តស
ការងប់ងល់នឹងអុីនធឺែណត

េនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក

និងេនៅក្នុងសង្គមរបស់អ្នកទាំងមូល។

ណ (identity theft) និង

េនៅក្នុងរដាភិបាល្របេទសរបស់អ្នក

ចូរេលើកអំណះអំណាង

ឬផ្តល់ការបក្រសាយ

ចំេពាះការវាយតំៃលរបស់អ្នក។

ឆន្ទៈខាងែផ្នកនេយាបាយ
ការ្របឆាំងនឹងភាពអវិជ្ជមានៃនការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត
្រតូវេធ្វយា
ើ ៉ងណាឲ អំេពើអវិជ្ជមានទាំងេនាះ
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តំរវូ ឲ មានឆន្ទៈខាងែផ្នកនេយាបាយ។

ទី១

្រតូវបានេគចាត់ទុកជាអំេពើខុសច ប់េនៅក្នុង្របេទសមួយ។

េនៅ្របេទសមួយចំនួន

ច ប់ការពារអ្នកេ្របើ្របាស់មានភាពទន់េខ យខាំងេពក

ច ប់មិនអាចេធ្វើេទៅបាន

ឬគាន្របសិទ្ធភាព។

បត្តិការជាអន្តរជាតិ។

ឧទាហរណ៍

ទី២

ែដលេធ្វើឲ ការព្រងឹង

វាតំរូវឲ មានឆន្ទៈនេយាបាយេដើម ីេធ្វើកិច្ចសហ្របតិ

គំេរាងការឆេបាកនីេហ រីយា៉

៤១៩

សារែតគានការចាត់វិធានការជាក់ែស្តងេដាយរដាភិបាលនីេហ រីយា៉។

េនៅែតមានជាបន្តបនាប់

េដាយសារែតមូលេហតុេនះ

េដាយ
េហើយ

េទើបពាណិជ្ជកម្មតាមែបបេអឡិច្រតូនិចេនៅ្របេទសនីេហ រីយាបានទទួលទំនុកចិត្តក្នុងកំរិតទាប េនៅេឡើយ។

អុីេម៉លបេ

តឲ បង់្របាក់ ឬការឆេបាកនីេហ រីយា៉ ៤១៩

វាគួរឲ អាេណាចអាធមែដល្របេទសនីេហ រីយា៉
រលួយក្នុងពិភពេលាក
អុីនធឺែណត

ែដលស្ថិតក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ៃនអំេពើពុក

គឺជា្របេទសែដលសំបូរេទៅេដាយការឆេបាក្រទព សម ត្តិតាម

េហើយអំេពើេនះ្រតូវបានេគេហៅេទៅតាមេឈាះរបស់លក្ខន្តិកៈ្របឆាំងនឹង

អំេពើពុតត ុតេដើម ីយក្រទព សម ត្តិ។ គំេរាងឆេបាកនីេហ រីយា៉ ៤១៩ គឺជាការេបាកឲ
បង់្របាក់ជាមុន

ែដលតំរូវឲ ជនរងេ្រគាះេផ្ញើលុយេដើម ីទទួលបានការតបស្នងនូវលុច

េ្រចើនជាងេនះ។
ជាទូេទៅ

អុីេម៉ល្របេភទេនះ្រតូវបានបញ្ជូនេទៅជនរងេ្រគាះ

ពីនរណាមាក់ែដលអះអាង

ថាខ្លួនេគមានលុយមួយចំនួនែដលមិនអាចយកបាន

េបើសិនជាគានជំនួយ។

លុយទាំង

េនះ្រតូវបានេគសន្មតថាមាន្របភពេចញពីេករមរតក

គណនីធនាគារអសកម្ម

និងសូម ី

ជាលុយពុករលួយ។

ជនណាែដលជាប់អនាក់នឹង្រតូវបានេគេស្នើសុំឲ េផ្ញើ្របាក់កាន់ែត

េ្រចើនេទៅៗ េដើម ីយកេទៅេដាះ្រសាយប

ែដលេកើតេឡើងេដាយមិនបានរពឹងទុក។

េដាយសារមានការពាក់ព័ន្ធនឹងេរឿងលុយកាក់
េឡើងេដាយភាពសាត់ជំនាញ

្របតិបត្តិការទាំងេនះ្រតូវបានេគេរៀបចំ

្រពមទាំងមានការឃុបឃិតជាមួយម្រន្តីរដាភិបាលផងែដរ។

មានមនុស មួយចំនួនែដលបានេទៅ្របេទសនីេហ រីយា៉េដើម ីេសុើបអេង្កតេរឿងេនះ្រតូវបាន
បាត់ខ្លួនឬ្រតូវបានេគសំលាប់។
ការពន ល់របស់េគហទំព័រ Wikipedia េលើ្របធានបទ “ការេបាកឲ បង់្របាក់ជាមុន” េនៅ (http://en.wikipedia
.org/wiki/Advance_fee_fraud)

បានេធ្វើការសេង្ខបអំពី្របវត្តិៃនគំេរាងឆេបាក និងព័ត៌មានលំអិតអំពីេរឿងរា៉វេផ ងៗ

របស់វា។ េគហទំព័ររបស់្រកុមហ៊ុនេ្រគឿងេអឡិច្រតូនិចអាេមរិច (http://home.rica.net/alphae/419coal/) បានផ្តល់
ដំបូនានអំពីអ្វីែដល្រតូវេធ្វើេនៅេពលេយើងទទួលបានអុីេម៉លឆេបាក។
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៤.៣ ការដាក់ទណកម្ម
រាល់ការពិភាក អំពីការអភិបាល្រតូវែតនិយាយអំពីចន
ំ ុចទាក់ទងនឹងការព្រងឹងច ប់។ េបើគានការ ព្រងឹងេទ
អ្វីែដលល្អបំផុតេនាះគឺថាច ប់េគ្រគាន់ែតជាអ្វីែដលេគចាត់ទុកថាល្អល្អះប៉ុេណាះ

ប៉ុែន្តអ្វីែដលអា្រកក់បំផុត

េនាះគឺថាច ប់្រតូវបានេគចាត់ទុកថាជាមេធ បាយការពារ្របេយាជន៍ផាល់ខ្លួន
ការេគារពេឡើយ។

បុគ្គលគានតំៃលក្នុង

េនៅក្នុងែផ្នកេនះនឹងមានការេលើកបងាញអំពីរេបៀបែដលទណកម្មអាច្រតូវបានេគ

េ្របើ្របាស់េដើម ីព្រងឹងច ប់ែដលបានេគបាន្រពមេ្រពៀងទាក់ទងនឹងអុីនធឺែណត។
្រកឹត ្រកមរបស់សហគមន៍អន
ុី ធឺែណត៖ ពិធកា
ី រេលើ្របព័នអ
្ធ ន
ុី ធឺែណត និងទណកម្មរបស់សហគមន៍
សហគមន៍អុីនធឺែណតអាចនឹងមានពិធីការ្របចាំរបស់ខ្លួន
ឥរិយាបថេផ ងៗ។
អាចជាការមិនរវីរវល់
ករណីរបស់េលាក

ក្នុងករណីទាំងេនះ

ទណកម្ម្របេភទេនះ្រតូវបានេគេធ្វើេឡើងចំេពាះ

ែដលេគបានដឹងសុះសាយ

អុីនធឺែណតេទៅេលើអ្នកេលងេហ្គមពីរនាក់េទៀត។

និងការេរៀប

្របេភទទណកម្មរបស់សហគមន៍ែដលដាក់េទៅេលើសមាជិក

និងការបេណ្ដញេចញពី្រកុម។
Bungle

្រពមទាំងអាចមាន្រកឹត ្រកម

ថាេលាកបានរេលាភបំពានតាម្របព័ន្ធ

គាត់្រតូវបានេគទុកេចាលមិនរវីរវល់

និងទីបំផុត្រតូវ

បានបេណ្ដញេចញពី្រកុមេលងេហ្គម។29

29

េលាក Julian Dibbell, “ការរេលាភេលើបណា្ដញអុីនធឺែណត” សំេឡងអ្នកភូមិ “A Rape In Cyberspace,” The Village Voice, 23 December 1993,

http://www.juliandibbell.com/texts/bungle_
vv.html.
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ការរេលាភបំពានតាមបណា្ដញអុីនធឺែណត
សហគមន៍េលើបណា្ដញបានកេកើតេឡើងមុនកំេណើតរបស់អុីនធឺែណតេទៅេទៀត។
សហគមន៍ទាំងេនះមានទំហំតូចៗនិងេ្របើមេធ បាយទំនាក់ទំនងតាមរយៈការេផ្ញើសារ
ឆ្លងេឆ្លើយេហើយលក្ខណៈទាំងេនះក៏មានេនៅក្នុងេហ្គមេលើបណា្ដញសម័យេនាះផងែដរែដល
ជា ដូនតារបស់េហ្គមសម័យទំេនើបដូចជា World of Warcraft ជាេដើម។

េនៅក្នុងេហ្គម

LambdaMOO ែដលជាេហ្គមមួយេនៅសម័យេនាះ មានអ្នកេលងេហ្គមមាក់េឈាះ Bungle
បានេ្របើកម្មវិធីមួយែដលគាត់អាចេ្របើេដើម ីបំភ័នអ្នកេលងដៃទេទៀតឲ គិតថា

សារែដល

គាត់េផ្ញើជាសាររបស់អ្នកេលងដៃទេទៀត។ សកម្មភាពរបស់េលាក Bungle ែដលគាត់បាន
េរៀបរាប់មានដូចជាការ្រប្រពឹត្តិផ្លូវេភទរបស់ avatar ែដលគាត់្រគប់្រគង ជាមួយនឹង avatar
មួយេផ ងេទៀតែដលហាក់ដូចជាគាត់កំពុង្រគប់្រគងែដរេនាះ។

សកម្មភាពទាំងេនាះែដល

មានរយៈេពល ៤ េមា៉ង បានរេលាភេទៅេលើ្រកឹត ្រកមរបស់សហគមន៍។
ប៉ុនានៃថ្ងេ្រកាយមក

អ្នកេលងេហ្គម LambdaMOO បានជួបជុំគាេនៅេលើបណា្ដញេដើម ី

ចាត់វិធានការេទៅេលើេលាក

Bungle។

េ្រកាយកិច្ច្របជុំ

អ្នក្រគប់្រគងែផ្នកសរេសរ

កម្មវិធីមាក់របស់សហគមន៍បានសំេរចបញ ប់គណនីរបស់េលាក Bungle ជាឯកេតា ភាគី។
តាំងពីេពលេនាះមក

អ្នកេលងេហ្គម

LambdaMOO

បានសំេរចជាផ្លូវការេដើម ីេ្របើ

កម្មវិធីដកជាបេណា្ដះអាសន្ននូវអ្នកេលងខូចខិល ឲ េចញពីសហគមន៍របស់ពួកេគ។

េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ

សហគមន៍ែបបេនះមិនសូវជាមានេ្រចើនេឡើយ

េដាយសារជាញឹកញាប់

មានការលំបាកក្នុងការមូលមតិគាថាេតើសកម្មភាពណាែដលខុសឆ្គង និងការ្រពងេ្រពៀងេទៅេលើកំរិតៃន កំហុស
និងទំហំៃនទណកម្ម។

ម ៉ងវិញេទៀត

ភាពធ្ងន់ធ្ងរ្រគប់្រគាន់សំរាប់បុគ្គលមួយចំនួន។
ក្នុងែដនកំណត់មួយប៉ុេណាះ។
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ការដាក់ទណកម្មេដាយមិនមានការរវីរវល់
សេង្ខបមក

អាចមិនមាន

ទណកម្មរបស់សហគមន៍មាន្របសិទ្ធភាព

ការជួយសេ្រងា្គះខ្លន
ួ ឯង
ក្នុងករណីមួយចំនួន
មាស់កម្មសិទ្ធិ

ភាគីែដល្រតូវបានេគបំពានអាចេ្របើសិទ្ធិការពារខ្លួនឯងផងែដរ។
កន្លងមកបានប្តឹងជនខិលខូចែដលលួចចំលងសាៃដេដើមរបស់ខ្លួន

ធម្មតាេកើតេឡើងក្នុងសង្គមែដលមានការព្រងឹងផ្លូវច ប់។

េនះមានន័យថា

េសុើបអេង្កតនិងព្រងឹងច ប់្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយមាស់កម្មសិទ្ធិផាល់

ឧទាហរណ៍
ែដលេនះជាប

ការងារភាគេ្រចើនក្នុងការ
មិនែមនេដាយប៉ូលីសេឡើយ

េទាះជាការរេលាភេលើច ប់កម្មសិទ្ធិស្ថិតក្នុង្របេភទបទឧ្រកិដ្ឋក៏េដាយ។
ក្នុងឆាំ ២០០០ គណកមាធិការអូឡាំពិចទី្រកុងសុីដនី បានជួល្រកុមហ៊ុនេឈាះេសវា្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធិ ប
េដើម ីឃាេំ មើល្របព័ន្ធអុីនធឺែណតមិនឲ មានេគហទំព័រែដលផ ព្វផ យព័ត៌មានអំពីអូឡាំពិច
េដាយពុំមានការអនុ

ត។

មូលេហតុេនាះគឺថាសិទ្ធិក្នុងការផ ព្វផ យលទ្ធផលអូឡាំពិច្រតូវបានលក់

េទៅឲ ្រកុមហ៊ុនែដលបានេដញៃថ្លក្នុងតំៃលខ្ពស់បំផុតរហូតដល់

២០០

លានដុលារ

ផ យព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលេនះអាចប៉ះពាល់ផល្របេយាជន៍របស់អ្នកទទួលសិទ្ធិ្រតឹម្រតូវ។
្រកុមហ៊ុនមានគា្របែហល

៦០

ផ ព្វផ យែដលមិនមានការអនុ

នាក់ែដលមានតួនាទីឃាំេមើល
តបានជាេ្រចើនករណី។

បានព យាមតវា៉គាំ្រទសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិ
តាមអុីនធឺែណតេនាះ។

ប៉ុែន្ត

Moscow

TV6

ដូេច្នះការលួចផ ព្វ
សមាជិក

បានទទួលេជាគជ័យក្នុងការបញ ប់ការ

សានីយ៍ទូរទស ន៍របស់រុស ី

Moscow

TV6

េនៅេពលែដលខ្លួនចាប់េផ្តើមទទួលការផ្គត់ផ្គងែ់ ខ វីេដអូ
្រតូវែតបញ ប់ការផ ព្វផ យអូឡាំពិចែដលគានច ប់របស់

ខ្លួនេបើពុំេនាះេទការផ្គត់ផ្គង់ែខ វីេដអូេទៅឲ សានីយ៍ក៏នឹង្រតូវបញ ប់ែដរ។30

ចាប់ពីេពលេនាះមកមាន

ការឃាំេមើលេនៅេពលមាន្រពឹត្តិការណ៍អូឡាំពិចទាំងរដូវេកៅ និងរដូវ្រតជាក់។

30

“ជនេល្មើស្រតូវបានចាប់ខ្លួនខណៈែដលវីេដអូអូឡាំពិច្រតូវបាន្រតួតពិនិត េលើអុីនធឺែណត” “Violators caught as Olympic video monitored on Internet,” CNN, 22

September 2000, http://edition.cnn.com/2000/TECH/computing/09/22/olympics.netpolice.ap/index.html.
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ច ប់អន្តរជាតិ
កន្លងមកមានការពិភាក អំពីការបេង្កើតច ប់អន្តរជាតិ
កាត់េទាសចំេពាះឧ្រកិដ្ឋកម្មេលើអុីនធឺែណត។
ជាឯកសណា្ឋនៃនការកំណត់និយមន័យ
ឧ្រកិដ្ឋកម្មេលើអុីនធឺែណត។

សំរាប់បង្កលក្ខណៈឲ មានការសុីបអេង្កត

និង

ច ប់ែបបេនះមានអត្ថ្របេយាជន៍ក្នុងការេធ្វើឲ មានភាព
ការដាក់េទាស

និងការព្រងឹងច ប់ទាំងេនះ្របឆាំងនឹង

េទាះជាមានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិែបបេនះក៏េដាយ

មាន្របេទស

ចំនួនតិចតួចប៉ុេណាះែដលបានចូលរួម។
្រកុម្របឹក ៃនសន្ធិស
Cybercrime)

គឺជាកិច្ច្របឹងែ្របងេដើម ីអនុវត្តនិងព្រងឹងច ប់េនះ។

លក្ខណៈខុសៗគា
វិញេទៀត

សន្ធិស

ការបេញ្ចញមតិ។
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អុឺរុបេលើបទឧ្រកិដ្ឋក្នុងបណា្ដញអុីនធឺែណត (Council of Europe Convention on
េទើបេធ្វើឲ ការអនុវត្តសន្ធិស

េដាយសារ្របេទសេនៅអុឺរុបមាន

េនះមានអាចនឹងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។

េនះេធ្វើឲ មានតុល ភាពរវាងតំរូវការក្នុងការព្រងឹងសន្ធស
ិ

ខ្លួនឯង

ម ៉ង

និងសិទ្ធិក្នុង

្រកុម្របឹក ៃនសន្ធិស
េដើម ីឲ មាន្របសិទ្ធភាព
អុីនធឺែណតអនុ

អុឺរុបេលើបទឧ្រកិដ្ឋក្នុងបណា្ដញអុីនធឺែណត

បណា្ដភាក់ងារព្រងឹងច ប់្រតូវែតេធ្វើការពិចារណាេទៅេលើភាពងាយ្រសួល

តឲ មានការឆ្លង្រពំ្របទល់

ភាក់ងារព្រងឹងច ប់ទាំងអស់មានការ្រពមេ្រពៀង

ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ច្រគប់្រគង។

េនះមានន័យថា

េទៅេលើក ួនខាតៃនការអនុវត្តជាសកលមួយ

ែដល

លុះ្រតាែត
ពុំេនាះេទការ

កំណត់្របេភទនិងចំណាត់ការ េលើបទឧ្រកិដ្ឋនឹងជួបការលំបាក។
េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ

សហគមន៍អុីនធឺែណតមានការ្របុង្របយ័ត្នក្នុងការព្រងឹងច ប់។

អុីនធឺែណតមានវប ធម៌មួយែដលថា
្រសុងេទៅេលើសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិ។

“អ្វីៗទាំងអស់អាច្រប្រពឹត្តិេទៅបាន”
ម ៉ងេទៀត

េនៅេលើ្របព័ន្ធ

ែដលជាកែន្លងផ្តល់ការគាំ្រទទាំង

េដាយសារអុីនធឺែណតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល

លូតលាស់ េគមានកង្វល់ខាចែ្រកងការព្រងឹងច ប់អាចនឹងេធ្វើឲ អុីនធឺែណតឈប់លូតលាស់។
្រកុម្របឹក ៃនសន្ធិស

អុឺរុបេលើបទឧ្រកិដ្ឋក្នុងបណា្ដញអុីនធឺែណត

បាន្របឹងែ្របងេដាះ្រសាយកង្វល់ទាំង

េនះ។ េស្ទើរែត្រគប់្របេទសទាំងអស់េនៅអុឺរុបគឺជាសមាជិកៃន្រកុម្របឹក អុឺរុប (CoE) ។ វាមានរដ្ឋែដលជា
សមាជិកេ្រចើនជាង EU ែដលជាសាប័នមួយេផ ងេទៀត។ CoE បេង្កើតនូវសន្ធិស
នឹងផ្តល់ឬមិនផ្តល់សចាប័ន

ក្នុងខណៈែដលរាល់សន្ធិស

របស់

EU

ែដលរដ្ឋជាសមាជិកអាច

្រតូវែតេគារពេដាយរដ្ឋជាសមាជិក

េដើម ីេធ្វើសមាហរណកម្មចូលច ប់របស់្របេទសសមាជិក។
េដាយសារែតមានសមាជិកេ្រចើន្របេទស (្របែហលជិត ៥០) បានចូលរួម ជាេហតុេធ្វើឲ មានប
ក្នុងការបេង្កើតសន្ធិស

ជាេ្រចើន

្របឆាំងនឹងបទឧ្រកិដ្ឋេលើអុីនធឺែណត។ ប៉ុែន្តេដាយសារែត CoE គឺជាសាប័នក្នុង តំបន់

ភាពជិតស្និទ្ធគារវាងវប ធម៌និងែដនដីៃន្របេទសជាសមាជិក
េនៅក្នុងកិច្ចពិភាក ្រតូវបានកាត់បន្ថយជាអប បរិមា។

េធ្វើឲ ភាពតានតឹងែផ្នកការទូតែដលមាន

ម ៉ងវិញេទៀត

តាមលក្ខណៈធម្មជាតិៃនសន្និស

្របេទសទាំងអស់អាច្រពមេ្រពៀងគាេទៅេលើែតអត្ថបទ ប៉ុេណាះ ប៉ុែន្តមិន្រពមទទួលយកេទៅអនុវត្ត ឬក៏អនុវត្ត
ែតែផ្នកខ្លះៃនខ្លឹមសាររួមប៉ុេណាះ។

លទ្ធភាពក្នុងការទទួលយកឬមិនទទួលយកេនះ

អំណាចៃនការសំេរចចិត្តស្ថិតេនៅក្នុងកណា្ដប់ៃដរបស់សភាជាតិៃន្របេទសជាសមាជិក។

េហើយែដលេធ្វើឲ
ផ្ទុយេទៅវិញ

ច ប់

ែដលបានអនុម័តេដាយសភាសហគមន៍អុឺរុប្រតូវែតយកេទៅអនុវត្តេដាយ្របេទសសមាជិក។
ដូេច្នះេហើយ CoE បានសង្កត់ធ្ងន់េលើការថ្លឹងែថ្លង្របកបេដាយតុល ភាពេទៅេលើកង្វល់ទាំងអស់។ សន្ធិស
េលើបទឧ្រកិដ្ឋក្នុង្របព័ន្ធអីន
ុ ធឺែណត្រតូវឆ្លងកាត់ការ្រតួតពិនិត ជាេ្រចើនដំណាក់

្រពមទាំងមានការចូលរួម

េយាបល់ពីសាប័នដូចជាសហភាពេសរីភាពសុីវិលអាេមរិច (American Civil Liberties Union) អំពីភាពចំរូង
ចំរាស់ែដលអាចេកើតមានទាក់ទងនឹងសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិ។ សន្ធិស
នាំសំរាប់្របេទសែដលមានបំណងអនុវត្តច ប់ឧ្រកិដ្ឋកម្មេលើអុីនធឺែណត។
ឆាំ២០០៤

េនះបានដាក់េចញនូវេសចក្តីែណ
វាបានចូលជាធរមានក្នុងែខកក្កដា

ែដលក្នុងេនាះក៏មានលក្ខន្តិកៈសំរាប់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ែដលមិនែមនជាសមាជិក

CoE

អាចនឹងចូលរួមសន្ធិស

េនះផងែដរ។

ែដលមានន័យថា្របេទស

ជាការពិតណាស់

វាបានចូលជា

ធរមានេនៅ្របេទសអាេមរិចផងែដរក្នុងឆាំ ២០០៧។
សំរាប់ព័ត៌មានបែន្ថម
ការគំរាមកំែហងេទៅេលើ

សូមទាក់ទង្រកុម្របឹក អុឺរុបសំរាប់្របធានបទដូចជា
លទ្ធិ្របជាធិបត្តយ

http://www.coe.int/t/dc/files/themes/cybercrime/default_en.asp.
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“ឧ្រកិដ្ឋកម្មេលើអុីនធឺែណត៖

សិទ្ធិមនុស

និងនីតិរដ្ឋ”

យន្តការមួយេទៀតែដលេគអាចេធ្វើេទៅបានេដើម ីទទួលបានកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ
សហ្របតិការសកម្មៃនេវទិកាអភិបាលអុីនធឺែណត។

គឺស្ថិតេនៅេលើ

ការចូលរួមសកម្មគឺជាការចូលរូមជា្រកុមពីសំណាក់

អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ែដលមានចំណាប់អារម្មណ៍េលើការពិភាក េលើប

សំខាន់ណាមួយ។ េវទិកាអំពី spam

ជាេវទិកាដ៏សកម្មមួយ។

សម្ព័ន្ធបញ ប់ spam
អ្វីែដលជាប
ទទួល

ជាមួយ

spam

មិនែមនអ្នកេផ្ញើេឡើយ

តាមការសិក បានប

េនាះគឺថាការរា៉ប់រងេលើតំៃលេផ ងៗគឺជាបន្ទុករបស់អ្នក
ែដលខុសពីការផ យពាណិជ្ជកម្មធម្មតា។

ក់ថាចរាចរណ៍ភាគេ្រចើនៃនអុីេម៉លមានបញ្ចូល

លទ្ធផលៃន

spam

េនៅក្នុង

េនាះផងែដរ។
“ជំនាន់ដំបូង”

ៃន

spam

គឺ្រគាន់ែតជាការរខានដ៏គួរឲ ខឹង

ែដលអ្នកេ្របើ្របាស់

ក៏ដូចជាអ្នក្រគប់្រគង្របព័ន្ធអាចេធ្វើការេ្រចាះសំអាតបានេស្ទើរែត្រគប់េពល។

េដាយែឡក

spam ជំនាន់េ្រកាយ បង្កឲ មានការ្របកាសអាសន្ន។ នាេពលបច្ចុប ន្ន មាន spam
កាន់ែតេ្រចើនេទៅៗផ្ទុកកម្មវិធីព បាទ
ែដលអាចដំេណើរការេដាយខ្លួនឯងនិងមិនឲ អ្នកេ្របើ្របាស់បានដឹងេឡើយ។

កម្មវិធីទាំងេនះេធ្វើឲ មា៉សុីនកុំព ទ
ូ ័រកាយជា “bot” ែដល្រគប់្រគងេដាយ អ្នកព្រងាយ spam
េដើម ីេផ្ញើ

spam

េចញ។

ក្នុងករណីមួយចំនួន

spam

អាចភាប់មកជាមួយនូវកូដ

សំរាប់ទាញយកេលខសំងាត់

និងព័ត៌មានសំខាន់ៗដៃទេទៀត។

និងវិសាលភាពៃន្របតិបត្តកា
ិ ររបស់

spam

ែបបេនះ

អាចប

ភាពសាំញាុំ

ក់ថាមានអង្គភាពមួយ

ចំនួនែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង្រកុមឧ្រកិដ្ឋជនជាញឹកញាប់។
វាដូចជាេហ្គមឆានិងកណ្ដុរអញ្ជឹង ែដលអ្នកព្រងាយ spam កាន់ែតព យាមបេង្កើត spam
ឲ កាន់ែតស្មុ្រគសាញេដាយសារែត spam មុនៗរបស់ពួកេគ្រតូវទទួលបរាជ័យ។ េដើម ី
ផ្តល់ជាេមេរៀនល្អៗ ក៏ដូចជាទស នៈែផ្នកជំនួញ សម័្ពន្ធសកម្មេលើប

spam (Dynamic

Coalition on Spam) ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុងេវទិកាអភិបាលអុីនធឺែណត។ សម័្ពន្ធេនះ
បានរួបរួម្រកុមតូចៗែដលកំពុងេធ្វើការេលើ្របធានបទេនះ ឲ េទៅជាធ្លុងមួយ។ ការងារេនះ
កំពុងនឹងបន្តេទៅមុខ

េហើយ្រកុមរួបរួមេនះបានេហៅខ្លួនឯងថា

(http://stopspamalliance.org)។
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សម័្ពន្ធបញ ប់

spam

សំនួរពិចារណា
េតើ្របេទសរបស់អ្នកបានចូលរួមកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិេដើម ីេដាះ្រសាយការ
រេលាភបំពានេលើអុីនធឺែណត ដល់កំរិតណា?

សរុបេសចក្តី
ដូចែដលេយើងបានដឹងេហើយថា

អុីនធឺែណតជាឧបករណ៍ដ៏អសារ សំរាប់ជាមេធ បាយទំនាក់ទំនង

ែដលេនះក៏ជាមូលេហតុែដលេគអាចេ្របើ្របាស់វាក្នុងេគាលបំណងមិនល្អផងែដរ។
ប

វាតំរូវឲ មានការដាក់បទ

េទៅការេ្របើបាស់អុីនធឺែណតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានទាំងេនះ េដាយមិនមានការសង ័យេឡើយ។

េដាយសារែតមានការលំបាកក្នុងការកំណត់និយមន័យរួមៃនអ្វីែដលេយើងទាំងអស់គា្រពមេ្រពៀងថា
េល្មើសសកលេនាះ

ភាពេជាគជ័យក្នុងការេដាះ្រសាយមហន្តរាយ

និងការបង្កប

ជាបទ

េលើ្របព័ន្ធេនៅមាន

កំណត់េនៅេឡើយ។ ភាពេជាគជ័យដ៏គួរឲ កត់សំគាល់ជាងេគគឺជាការ្របឆាំងេទៅនឹងការឆេបាកអ្នកេ្របើ្របាស់
និងរូបអាស្រគាមកុមារ។
កិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិមានភាពចាំបាច់
ច ប់ទាំងេនាះ។

េដាយសារ

្រកុម្របឹក ៃនសន្ធស
ិ

ទី១ សំរាប់បេង្កើតច ប់ និងទី២ សំរាប់ការព្រងឹង

អុឺរុបេលើបទឧ្រកិដ្ឋក្នុងបណា្ដញអុីនធឺែណត

អាចនឹងកាយ

ជា្រគឹះសាន សំរាប់កិច្ច្រពមេ្រពៀង និងសហ្របតិបត្តិការ េនៅក្នុងៃថ្ងអនាគត។
សាកល ងខ្លួនឯង
១.េតើភាក់ងារព្រងឹងច ប់បាន្របឈមនឹងការលំបាក់អ្វីខ្លះ

ក្នុងការ្រតួតពិនិត ការរេលាភ

បំពានេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត?
២.េតើសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកសកម្មភាពអ្វីខ្លះជាឧ្រកិដ្ឋកម្មេលើអុីនធឺែណត
និងគួរែតឲ មានការ្រតួតពិនិត ?
៣.េតើមានបទឧ្រកិដ្ឋថ្មីអ្វីខ្លះ ែដលបានកេកើតេឡើងេដាយសារអុីនធឺែណត?
៤.េតើមានទណកម្មអ្វីខ្លះេដើម ី្របឆាំងនឹងអំេពើឧ្រកិដទា
្ឋ ំងេនះ
រយៈអុីនធឺែណត?
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ែដលអាចនឹងេធ្វើេឡើងតាម

៥.បញ
្ហ ដ ូចគនេទនឹងសងគមខងេ្រក
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងបេង្កើនការយល់ដឹងអំពីភាពដូចគារវាងពិភពអុីនធឺែណតនិងសង្គមខាង
េ្រកៅ េនៅក្នុងែផ្នកគន្លឹះៗដូចជា រដាភិបាល និងវិស័យេសដ្ឋកិច្ច ែដលទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារ។ ម៉ ងេទៀត
វាក៏មានេគាលបំណងបេង្កើនការយល់ដឹងអំពីតំរូវការឲ មានការេឆ្លើយតបេដាយមានដាក់បទប

។

អុីនធឺែណតបានជះឥទ្ធិពលដល់សង្គមខាងេ្រកៅ។ េតើសង្គមខាងេ្រកៅគួរែតមានការែកតំរូវេដើម ីឲ កាន់ ែតមាន
ភាពដូចគាេទៅនឹងពិភពេលើបណា្ដញឬេទ?

ឬមួយ្រកឹត ្រកមរបស់សង្គមខាងេ្រកៅគួរែតយកេទៅអនុវត្ត

េនៅក្នុងពិភពេលើបណា្ដញ? ចេម្លើយគឺស្ថិតេនៅទីកណា្ដល។

៥.១ នេយាបាយ្របកួត្របែជង
េសវាកម្មអុីនធឺែណតគួរែតមានការ្របកួត្របែជងឲ បានេ្រចើនតាមែដលអាចេធ្វើេទៅបាន។
ថាការេធ្វើឲ មានទីផ េសរីេនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍
ជំនួញផាច់មុខ។

ជាពិេសសេបើសិនវិស័យេនះ

ែដលមានន័យ
មានលក្ខណៈជា

ការេ្របើយុទ្ធសា្រស្តទីផ េសរីេនៅក្នុងវិស័យេនះបានេធ្វើឲ គុណភាព្របេសើរេឡើង

រីឯតំៃល

ថយចុះ។ ការយកតំៃលទាបេធ្វើឲ ជំរាបៃនអុីនធឺែណតមានការេកើនេឡើង ដូចជាក្នុងករណីរបស់ broadband
ជាេដើម។ ការយកតំៃលទាបេធ្វើឲ មានបំែរបំរួលៃននិនាការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត។ ្រទឹស្តី Game theory
បានេពាលថាគួរែតមានយា៉ងេហាចណាស់អ្នកេលងែល ងចំនួន ៣ នាក់េដើម ីឲ ការ្របកួតមាន្របសិទ្ធភាព។
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របបទីផ េសរីក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងតំៃលក្នុងការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត
េគបាននិយាយថាមូលេហតុមួយក្នុងចំេណាមមូលេហតុជាេ្រចើន
លាស់េលើវិស័យអុីនធឺែណតក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិច
ទូរគមនាគមន៍។

គួររលឹកែដរថា

ទូរគមនាគមន៍ក្នុងចំងាយឆាយ។

ែដលេធ្វើឲ មានការលូត

គឺេដាយសាររបបទីផ េសរីក្នុងវិស័យ

អុីនធឺែណតគឺអា្រស័យេទៅេលើការតភាប់បណា្ដញ
ការ្របកួត្របែជងក្នុងវិស័យេនាះបានេធ្វើឲ តំៃលធាក់

ចុះ។ ឥទ្ធិពលៃនរបបទីផ េសរី្រតូវបានេគេឃើញយា៉ងច ស់េនៅសហរដ្ឋអាេមរិច ែដលជា
អ្នកេផ្តើមឲ មានចលនាទីផ េសរីក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

ែដលជាេហតុេធ្វើឲ វាមាន

តំៃលទាបក្នុងការបេងាះេគហទំព័រេនៅអាេមរិច ជាង្របេទសភាគេ្រចើនដៃទេទៀត។ េនះក៏
ជាការនាំេទៅរកវដ្តៃនភាពអនុេ្រគាះ

ែដលេកើតេឡើងមកពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងបរិមាណេ្រចើន

េធ្វើឲ តំៃលមានការធាក់ចុះ។
ការ្រសាវ្រជាវបានបងាញឲ េឃើញថាតំរូវការក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍មានភាពយឺតនិងរួញ
ជាបង្គួរ។ េនះមានន័យថា ការធាក់ចុះៃនតំៃលក្នុងកំរិត x ភាគរយ នឹងនាំឲ មានការ
េកើនេឡើងៃនការេ្របើ្របាស់ក្នុងកំរិតេ្រចើនជាង x ភាគរយេទៅេទៀត។ ការសិក បានបងាញ
ផងែដរថាការអនុ

តិឲ មានការ្របកួត្របែជងេនៅទីផ ទូរគមនាគមន៍ក្នុង្រសុកនឹងេធ្វើឲ

ជំរាបៃនអុីនធឺែណតេកើនេឡើងកាន់ែតខាំង។
្របេទសបារាំង ជប៉ុន និងសាធារណរដ្ឋកូេរបានបេង្កើនជំរាបៃន broadband តាមរយៈ
នេយាបាយគាំ្រទការ្របកួត្របែជង។ សាធារណរដ្ឋកូេរមានជំរាប broadband ខ្ពស់ជាង
េគបំផុតេនៅេលើពិភពេលាក។

្របេទសេនះបានដាក់េចញនូវនេយាបាយែដលអនុ

តឲ

មានលំហូរចូលេដាយេសរីេទៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ចាប់តាំងពីទស វត ឆាំ ១៩៨០មក
េម៉្លះ។ រីឯករណី្របេទសបារាំង និងជប៉ុនអាចឲ េយើងដឹងព័ត៌មានេ្រចើនជាង េដាយសារ
មិនមានជំរាបខ្ពស់ រហូតដល់្របែហលឆាំ ២០០៥។ ចាប់តាំងពីេពលេនាះមក នេយាបាយ
គាំ្រទការ្របកួត្របែជងបានជំរុញឲ តំៃលធាក់ចុះ
េឡើង។

65

េហើយជំរាប

broadband

បានស្ទុះ

ចាប់ពីពាក់កណា្ដលទស វត ឆាំ

១៩៨០

រហូតដល់ពាក់កណា្ដលទស វត ឆាំ

១៩៩០

មាន

េសៀវេភៅនិងឯកសារ្រសាវ្រជាវជាេ្រចើនបានពិភាក អំពីអត្ថ្របេយាជន៍ៃនរបបទីផ េសរីក្នុង
វិស័យទូរគមនាគមន៍។

របបទីផ េសរីក្នុងវិស័យអុីនធឺែណតគឺជាទស នៈបែន្ថមែដល្រតូវបាន

េគសិក េទៅេលើវិស័យទូរគមនាគមន៍។
“បដិវត្តន៍ៃនបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន

សូមេមើលសាៃដរបស់

អុីនធឺែណត

Emanuelee

និងទូរគមនាគមន៍៖

Giovannetti,

ការផាស់ប្តូរេទៅរក

ឧស ហកម្ម្របកួត្របែជងមួយេនៅសហគមន៍អុឺរុប” និពន្ធេដាយ E. Giovannetti M. Kagami និង
M. Tsuji។ បដិវត្តន៍ៃនអុីនធឺណត៖ ការ្របេមើលេមើលជាសកល (្រគឹះសាន េបាះពុម្ព Cambridge
University Press ឆាំ ២០០៣) ទំព័រ ១២៤-១៤២។

៥.២ ការ្រតួតពិនត
ិ និងសិទក
្ធិ ្នុងការបេញ្ចញមតិ
ការ្រតួតពិនិត េដាយរដាភិបាល
ពិភាក កន្លងមក

និងែផ្នឯកជនបានេធ្វើេឡើងេនៅទូទាំងពិភពេលាក។

ប

ដូចែដលបាន

គឺស្ថិតេនៅេលើការេធ្វើឲ មានតុល ភាពៃន្របេយាជន៍ក្នុង្រសុកឲ ្រសបេទៅតាម

្រកឹត ្រកមអន្តរជាតិ ែដលមិនដាក់ការ្រតួតពិនិត ឬដាក់ការ្រតួតពិនត
ិ ក្នុងកំរិតតិចតួច េទៅេលើអុីនធឺ ែណត។
ការរាំងខ្ទប់ការមិឲ មានការលក់ដុំៃនទំនញ
ិ េនៅេលើេគហទំព័រ
អុីនធឺែណត។

ដំេណាះ្រសាយងាយ្រសួលនិងអាចទទួលយកបានគឺស្ថិតេនៅេលើការេ្រចាះយកែតខ្លម
ឹ សារ

ល្អៗេដាយអ្នកេ្របើ្របាស់ផាល់។
ប៉ុែន្តេគបានរកេឃើញថា

កម្មវិធីតំរងែដលតំេល៉ីងេដាយអ្នកេ្របើ្របាស់គឺអាចទទួលយកបាន។

មាតាបិតាជាញឹកញាប់មិនសូវមាជំនាញ

និងេ្របើ្របាស់កម្មវិធីតំរងទាំងេនាះេឡើយ។
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្រតូវបានបដិេសដេដាយសហគមន៍

និងចំេណះដឹងក្នុងការតំេល៉ីង

ការេ្រចាះយកេគហទំព័រែដលកំណត់្របេភទេលើខ្លួនឯង
ក្នុងឆាំ ១៩៩៩ ្រគឹះសាន Bertelsmann បានបេង្កើត្រកុមការងារមួយេដើម ីអភិវឌ ្របព័ន្ធមួយសំរាប់
េធ្វើការេ្រចាះយកែតខ្លឹមសារអុីនធឺែណតណាែដលមិនយកកំៃរ

គិតគូរដល់ការប៉ះពាល់វប ធម៌

្រពមទាំងមិនរេលាភបំពានេលើសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិ។ ្រកុមេនាះគឺជា ការជួបជុំៃនអ្នក្រសាវ្រជាវ
អ្នកដាក់បទប

្រពមទាំងអ្នកគាំ្រទសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិេដាយេសរីផងែដរ។

លទ្ធផលជា

ចុងេ្រកាយគឺជាការបេង្កើតេឡើងនូវសមាគមន៍ដាក់ ចំណាត់ថាក់េទៅេលើខ្លឹមសារអុីនធឺែណត(ICRA)។
្រកុមេនះបានដឹង

និងរពឹងទុកនូវលទ្ធផលែដលគួរជាទីចង់បាន៖

្របេទសរបស់ពួកេគ

បនាប់មកចុចេទៅេលើ្របព័ន្ធតំរង

មាតាបិតានិងចុចេទៅេលើេឈាះ

(ឧទាហរណ៍ៈ

្របព័ន្ធែដលបេង្កើតេដាយ

វិហារកាតូលិច) បនាប់ពីេនាះមកេគហទំព័រទាំងឡាយណាែដលេគគិតថា មិនសមរម នឹង្រតូវបាន
េធ្វើការេ្រចាះេចញ។

ក្នុងេគាលគំនិតៃន្របព័ន្ធតំរង

តាមភាសា

េគហទំព័រ្រតូវបានេគដាក់សាកសំគាល់េទៅ

ហឹង និងកំរិតអា្រកាតកាយ

្រពមទាំងខ្លឹមសារែដលអាចមានការជំទាល់

(ប៉ុែន្តមិនែមនខុសច ប់េទ) ដូចជាេ្រគឿង្រសវឹង។ សាក សំគាល់ទាំងអស់មានចំនួន្របែហល ៤០។
ក៏ប៉ុែន្តេនៅទីបំផុត ICRA មិនបានមកកាន់េគាលេដៅែដលបានកំណត់េឡើយ។ ទី១ េដាយសារមាន
ការ្របឆាំងពី្រកុមសុីវិលែដលគាំ្រទការសំេរចចិត្ដេដាយេសរី
េតយ

ដូចជាមជ មណល

សំរាប់្របជាធិប

និងបេច្ចកវិទ េនៅសហរដ្ឋអាេមរិច។ េគហទំព័រព័ត៌មានជាេ្រចើន ែដលពីដំបូង្រពមេ្រពៀង

ឲ មានការដាក់សាកសំគាល់េលើខ្លូន

បានប្តូរចិត្តេនៅេពលែដលពួកេគមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនបាន

ចុះញ៉មនឹងរបប្រតួតពិនិត េនាះ។ ទី២ េដើម ីេដាះ្រសាយការបេញ្ចញទស នៈេដាយេសរី េគហទំព័រ
ទាំងអស់្រតូវែតដាក់សាកសំគាល់េលើខ្លួនឯង

ែដលេនះជាកតារខានដល់ការបេង្កើតេគហទំព័រ

សាមញ្ញៗ

េដាយសារតំរូវការៃនការេធ្វើសាកសាមេនះ។

ទាំងេនាះ

អ្នកេ្របើ្របាស់ែដលេ្របើតំរងេ្រចាះ

េគហទំព័រទាំងេនាះ។

ទី៣

ខណៈែដលគានេគហទំព័រសាមញ្ញៗ

្រតូវែតឈប់េ្របើតំរងម្តងមា្កលេដើម ីទទួលបាន

កម្មវិធីតំរងទាំងេនាះនឹងមាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស់េបើសិនជាបញ្ចូលេដាយ

ផាល់េទៅក្នុង browser។ ខណៈេពលែដលនីតិវិធីរបស់ ICRA បានអភិវឌ រួចរាល់សំរាប់េ្របើ្របាស់
ស្រងា្គម

browser

បានបញ្ចប់មុនេនាះេទៅេហើយ

េដាយ

Microsoft

បានទទួលេជាគជ័យ។

បនាប់មកទាំង Microsoft និង Netscape បានបែន្ថមសមត្ថភាពេទៅេលើ brower របស់ពួក
េគេរៀងៗខ្លួន។

តាមពិតេទៅ

browser

របស់

Microsoft

បំពាក់្របព័ន្ធតំរងមួយចំនួនរួចេទៅេហើយ។

ទីបំផុត

មានជាមួយនឹង

V-chip

្របព័ន្ធដាក់សាកសំគាល់

ែដលផលិតក្នុងឆាំ

តំរូវការសំរាប់គំេរាងេ្រចាះែបបេនាះេឡើយ។
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មាន

ដូចេទៅនឹងបទពិេសាធន៍ែដលេគធាប់
េនៅសហរដ្ឋអាេមរិច

បំណងេ្របើ្របាស់ក្នុងការេ្រចាះេចញនូវខ្លឹមសារតាមទូរទស ន៍ែដលបង្កប់អំេពើហឹង
ទាមទារច ស់លាស់ណាមួយពីសំណាក់អតិថិជនេឡើយ

២០០០

ែដលមានេគាល
ពុំមានការ

ឬអតិថិជនមិនេធ្វើកិច្ចសន ផាល់មាត់អំពី

េនៅឆាំ

២០០៧

ICRA

្រតូវបានបញ្ចូលេទៅក្នុងវិទ សានសុវត្ថិភាពេលើបណា្ដញរបស់

្រគួសារ (Family Online Safety Institute)។
េដាយសារអ្នកនិពន្ធបានចូលរួមេដាយផាល់ក្នុង្រកុម
បានេរៀបរាប់េឡើងវិញជាេលើកដំបូង។

ICRA

ក្នុងតួនាទីជាសមាជិក

េរឿងរា៉វខាងេលើេនះ្រតូវ

េរៀបចំភាព្រចបូក្រចបល់

េសៀវេភៅែដលមានចំណងេជើងថា

ក៏បាន

បងាញព័ត៌មានលំអិតមួយចំនួនអំពី ICRA ក្នុងែផ្នកែដលមានេឈាះថា “ការ្រតួតពិនិត និងការដាក់បទប
េលើខ្លឹមសាររបស់អុីនធឺែណត”។

វិធីមួយេទៀតគឺ្រតូវេធ្វើេឡើងតាមរយៈការតំេល៉ីងកម្មវិធត
ី ំរងេនៅកំរិត
បញ្ចូលបែន្ថមេទៅេលើការចំណាយរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។
ការែកតំរវូ ព័ត៌មាន

server

ការយកៃថ្លគឺេធ្វើេឡើងសំរាប់េសវាកម្មដូចជា

និងការែថទាំបញ្ជីៃនេគហទំព័រែដល្រតូវរាំងខ្ទប់េនាះ។

េ្របើ្របាស់ទូេទៅយល់ថា

ជាសានភាពមួយែដលមិនអាចេធើ្វការរលងបាន។

េនាះគឺជួនកាលមានការរាំងខ្ទប់ហួសេហតុ

ែដលតំៃលេសវា្រតូវបាន

្រពមទាំងពិបាកក្នុងការ

េនះគឺជាតំរងេ្រចាះែដលអ្នក
ប៉ុែន្ត

“េដាះការរាំងខ្ទប់”

អ្វីែដលជាគុណវិបត្តិ
ចំេពាះេគហទំព័រ

ែដល្រតូវបានរាំងខ្ទប់េដាយការភ័ន្រចលំេនាះ។
ការងារ្រតូវេធ្វើ
១.ចូរេរៀបរាប់អំពីជំហា៊នៃនការដាក់បទប

េទៅេលើខ្លឹមសារអុីនធឺែណត

េនៅ្របេទសរបស់អក
្ន

្របសិនេបើមាន។
២.េបើសិនជាមានរដាភិបាលៃន្របេទសដៃទបានេស្នើឲ រដាភិបាល្របេទសរបស់អ្នក
ខ្ទប់េគហទំព័រមួយែដលមានខ្លឹមសារខុសច ប់ក្នុង្របេទសរបស់េគ
អ្នកគួរេធ្វើយាង
៉ ណា? ចូរផ្តល់អនុសាសន៍ និងេលើកេហតុផលគាំ្រទ។
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េធ្វើការរាំង

េតើរដាភិបាល្របេទសរបស់

៥.៣ ការបង្ខច
ូ េករេឈាះ
ជាមួយនឹងសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិកាន់ែតមានសភាពខាំងកាេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត
មានេ្រចើនសំរាប់ការបង្ខូចេករេឈាះេនៅេលើបណា្ដញ។
តំរូវឲ មានតុល ភាពរវាងបុព្វេហតុ្របឆាំងគាជាេ្រចើន៖

ឱកាសកាន់ែត

ជាទូេទៅដំេណាះ្រសាយៃនការបង្ខូចេករេឈាះ
បុព្វេហតុរបស់បុគ្គលក្នុងការចង់កត្តិយស

បុព្វេហតុសង្គមែដលជំរុញសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិឲ កាន់ែត្របេសើរ។

និង

េនៅេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

ក៏េនៅមានភាពស្មុ្រគសាញបែន្ថមេទៀតទាក់ទងនឹងតំៃលវប ធម៌ែដលផ្តល់ទំងន់េទៅេលើបុព្វេហតុបុគ្គល
និងសង្គម។
េរឿងរា៉វែដលអាចេធ្វើឲ េយើងយល់អំពីការបង្ខូចេករេឈាះេនះ

គឺពាក់ព័ន្ធនឹងេលាក

Joseph

Gutnick

ែដលជាអ្នកជំនួញេនៅទី្រកុង Melbourne ្របេទសអូ្រសាលី។ ទស នាវដ្តី Barron’s របស់្រកុមហ៊ុន Dow
Jones

បានបង្ខូចេករេឈាះេលាក

Gutnick

េនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួន។

ទស នាវដ្តីេនះមានអ្នកជាវជា

្របចាំចំនួន ១៤ នាក់ េនៅក្នុង្របេទសអូ្រសាលី ក្នុងេនាះមាន ៥ នាក់ េនៅទី្រកុង Victoria ែដលេនះ
ជាលក្ខខ័ណ្រគប់្រគាន់សំរាប់តុលាការជាន់ខ្ពស់អូ្រសាលីេ្របើនីតិវិធច
ី ប់។31
មានអ្នកជាវ

្របចាំេនៅេលើបណា្ដញចំនួន

អ្វីែដលេយើងអាចេចាទសួរបានេនាះគឺ
ែដលបានចុះផ យេហើយេនាះ

១៧០០

េបើសិនជាេលាក

ទស នាវដ្តី

នាក់ែដលបង់្របាក់តាមេ្រកឌីដកាដអូ្រសាលី។
Gutnick

ឈ្នះេរឿងក្តីេនះ

េតើអត្ថបទនីមយៗ

អាចចាត់ទុកជាខាតសំរាប់គិតសំណងជំងឺចិត្តែដរឬេទ

ែដលមានការរិតត ិតក្នុងេរឿងបង្ខូចេករេឈាះមួយេនះ?
ឲ មានសំណងជាទឹក្របាក់េទៅឲ េលាក

Gutnick

Barron’s

ជាសំណាងល្អ

េនៅក្នុង្របេទស

តុលាការជាន់ខ្ពស់បានសំេរច

េដាយកំណត់នូវការខូចខាតែផ្នកកិត្តយសែដលមាន

ែតេនៅក្នុងទី្រកុង Melbourne ប៉ុេណាះ មិនែមនទូទាំងពិភពេលាកេឡើយ។32 តុលាការហាក់ដូចជា្រគាន់
ែតពិចារណាេទៅេលើការខូចខាតជាក់ែស្តងែដលបង្កេឡើងេដាយអត្ថបទបង្ខូចេករេឈាះមួយេនះ

ែដល

េនះជាអ្វីែដលក្រមមានេនៅក្នុងតុលាការ្របេទស Commonwealth។

31

David Fickling និង Stuart Millar “រេបៀបែដលករណីបង្ខូចេករេឈាះេលាក Diamond Joe អាចផាស់ប្តូរអនាគតរបស់អុីនធឺែណត” ទស នាវដ្តី Guardian េលខ ១១ ែខធ្នូឆាំ

២០០២ http://www.guardian.co.uk/technology/2002/dec/11/media.newmedia.
32
តុលាការជាន់ខ្ពស់អូ្រសាលី ្រកុមហ៊ុន Dow Jones តទល់នឹងេលាក Gutnick ៃថ្ងទ១
ី ០ ែខធ្នូ ២០០២ http://www.austlii.edu.au/
au/cases/cth/high_ct/2002/56.html.
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ការងារ្រតូវេធ្វើ
ចូរឲ ដំបូនានដល់ Y ែដលជាពលរដ្ឋមាក់ក្នុង្របេទសរបស់អ្នក តាមសានការណ៍ដូច តេទៅ៖
សានការណ៍ទី១៖
េគហទំពរ័ ព័ត៌មានរបស់

W

បានបង្ខូចេករេឈាះ

េគហទំពរ័ េនាះមានឬមិនមាន្របជា្របិយភាពេនាះ?

Y។

េតើមានអ្វីខុសគាខ្លះ

េបើសិនជា

ចុះេបើសិនជាមានអត្ថបទចំនួន

២០០

បានេធ្វើការការពារ Y?
សានការណ៍ទី២៖
ចុះេបើសិនជាអង្គភាពសារព័ត៌មានេនៅសហរដ្ឋអាេមរិចបានបង្ខូចេករេឈាះ្រកុមហ៊ុន របស់ Y។

េតើគួរែតមាន “កាតព្វកិច្ចផ្លូវច ប់អន្តរជាតិ” សំរាប់ការបង្ខូចេករេឈាះឬេទ?

អុីនធឺែណតបានបង្ខំឲ មានការផាស់ប្តូរមួយេទៀតេនៅក្នុងច ប់្រគប់្រគងអុីនធឺែណត៖
វាតំរូវឲ មានការេលើកែលងេទាសែដលបង្កេឡើងេដាយខ្លឹមសារបេង្កើតេឡើងេដាយភាគីទី៣។
េនះមានន័យថាេគហទំព័រ និងេវទិកាែដលជាអ្នកទទួលផ ព្វផ យខ្លឹមសាររបស់អ្នកដៃទ មិនគួរមានកាតព្វកិច្ច
ចំេពាះមុខច ប់េឡើយ

ក្នុងករណីែដលពួកេគបានចាត់វិធានការសម្រសប

ជូនដំណឹងអំពីខ្លឹមសារបង្ខូចេករេឈាះមក។
ចាត់វិធានការសម្រសប

មានន័យថាការដកេចញៃន

បនាប់ពីបានទទួលការ

េនៅក្នុងចំណាត់ការតាមផ្លូវច ប់ភាគេ្រចើន
ខ្លឹមសារបង្ខូចេករេឈាះេនាះឲ បានក្នុងចំនួន

ៃថ្ងែដលបានកំណត់។33 ដំេណើរការេនះក៏្រតូវបានេគឲ េឈាះថាលក្ខន្តិកៈ ”ផ្តល់ដំណឹងនិងអនុវត្តតាម” ។

33

សូមេមើល Ang (2005).
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៥.៤ សទ្ធ
សិ អ
ិ ក
្ន និពន្ធ និងកម្មសទិ
ទ
ិ ប
្ធិ

ដៃទៗ
ៗេទៀត

រូបភាពទី៣. ការថ្លង
ឹ ែថ្លងៃនកម្មសទ
ិ ប
្ធិ
(្រប
បភព៖ ្រគឹះសា
សាន Diplo htttp://textus.diploomacy.edu/texxtusbin/env/sccripts/Pool/GetB
Bin.asp?IDPo
ool=1181)

លក្ខន្តិកៈេលើកែលងេទាស្រសេដៀងគាេនះ មានភាពចាំបាច
ច់សំរាប់ការរក
ក សិទ្ធិ។ េន
នះមានន័យថា េគហទំពរ័
និងេវទិកាែដលទទួ
កា
ល
លយកខ្ល
ឹមសារែដលនិពន្ធេដាយអ្ន
េ
កដៃទ
ទេទៀតមកផ ព្វផ យ

មិនគួរមានកាតព្វ
មា
កិច្ច
ច្ច

ចំេពាះមុ
មខច ប់សំរាប
ប់ខ្លឹមសារណា
ណាមួយែដលអា
អាចរេលាភេល
លើការរក សិទ្ធិេឡើយ

េបើ
បើសិនជាេគបា
បានចាត់វិធាន

ការសម្រ្រសប

បនា
នាប់ពីទទួលបានការជូ
បា
នដំណឹ
ណងអំពីការប
បំពានេនះ។

្របកាន់យកលក្ខ
យ
ន្តិកៈផ្តល់ដំណឹងនិងអនុវត្តតាមរបស់
ម
អាេមរិរិចេនះ

មាន្របេទសកាន់ែតេ្រចើ
្រចើនេទៅៗបាន
ន

សំរាប់
រា ការរក សិទ្ធិ។

តំរូវឲ មាន្របសិ
មា
ទ្ធភាពៃនការផ្តលដំ
ល់ ណឹងណាម
មួយេដើម ីឲ មា
មានការអនុវត្តតាម។
ពីការរេលា
លាភការរក សិទ្ធិអាចដកពាក បណ្ដឹងេចញ

វិញនិងអនុ

េបើពុំេនាះេទការេចាទ្របកាន់េនះនឹ
នឹង្រតូវេដាះ្រសា
សាយ េដាយតុលាការ។
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លក្ខន្តិកៈែបបេនះះ

ទា
ទាល់ែតបុគលដាក់
្គល
បណ្ដង
ឹ

តឲ មាន
នការផ យសា
សាៃដរបស់ខន
ួ្ល

ែផ្នកមួយៃនកម្មសិទ្ធិប
របស់្រកុមហ៊ុន

ែដលមានភាពចំរូងចំរាស់េនាះ

ែដលចុះបញ្ជីដាច់មុខ្រសបច ប់សំរាប់្រកុមហ៊ុនជំនួញណាមួយែដរឬេទ។

្រកុមហ៊ុនជំនញ
ួ អន្តរជាតិ
្របេទសទាំងអស់។

សំរាប់

ច ប់ែបបេនះនឹងបន្ថូរបន្ថយបន្ទុកៃនការចុះបញ្ជីេឈាះ្រកុមហ៊ុន

េនៅ្រគប់

ច ប់េនះមានន័យថាេបើសិនជានរណាមាក់បានេ្របើេឈាះ្រកុមហ៊ុនអន្តរជាតិរបស់

េគមកេធ្វើជាេឈាះដូេម៉ន
កម្មសិទ្ធិប

គឺថាេតើេឈាះដូេម៉នគួរែតចាត់ទុកជាយីេហា

េដាយគានច ប់អនុ

ត្រតឹម្រតូវ

បុគ្គលេនាះបានរេលាភបំពានេលើច ប់

េហើយ្រតូវែត្របគល់េឈាះដូេម៉នេនាះមកវិញ។

ដំេណាះ្រសាយជំេលាះទូេទៅរបស់ ICANN អាច្រតូវបានេ្របើេដើម េី ដាះ្រសាយប

េនះ ក្នុង កំរិតពិភពេលាក។

ប៉ុែន្តេនៅក្នុង្របេទសនីមួយៗ ច ប់ជាតិមានសារៈសំខាន់ក្នុងការេធ្វើមឲ មានភាព ច ស់លាស់ៃនសិទ្ធិទាក់ទង
នឹង ccTLD។
សំនួរពិចារណា
១.េតើេឈាះដូេម៉នគួរែតចាត់ទុកជាយីេហាមុខជំនួញែដរឬេទ? េហតុអ្វីគួរ ឬេហតុអ្វីមិនគួរ?
២.េតើអ្នកនឹងថ្លឹងែថ្លងផល្របេយាជន៍ជាតិរបស់អ្នក

និងមាស់កម្មសិទ្ធិប

ែដលអាចជា

បុគ្គលែដលមកពី្របេទសែដលមានការអភិវឌ ន៍ជាង េដាយរេបៀបណា?

៥.៥ ភាពជាឯកជន
ដូចែដលបានសេង្កតកន្លងមក

ច ប់អំពីភាពឯកជន្រតូវែតមានេនៅទីេនះ។

េតើគំរូមួយណាគួរយកមកេ្របើេដើម ីដាក់បទប
មានែបបបទខុសគាយា៉ងខាំង។
ែដលមិនអាច្រតូវបានេគទិញ

េលើភាពឯកជនេនះ?

េនៅក្នុងគំរូរបស់
លក់

ែដលមានលក្ខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជាយ។

EU

មានគំរូសំខាន់ៗពីរ

អុីេម៉លរបស់ខ្លួន

េដើម អា
ី ចអានឯកសារមួយចំនួន

ឧទាហរណ៍

មនុស

ម ៉ងេទៀតវាសាកសមនឹងមានច ប់

ក្នុងគំរូរបស់សហរដ្ឋអាេមរិច

សំរាប់ការេធ្វើកិច្ចសន ណាមួយ។

គឺ៖
ែដល

ភាពជាឯកជនមានតំៃលេស្មើនឹងសិទ្ធិ

ឬេដាះដូរេឡើយ

ែដលមានតំៃល

អ្វីែដល្រតូវេចាទសួរេនាះ

ភាពជាឯកជនគឺសិទ្ធិ្រសបច ប់
េគអាច្រពមេ្រពៀងផ្តល់អាស័យដាន

ឬទទួលបានេសវាកម្មណាមួយ។

ការេធ្វើនីតិកម្ម

ច ប់សំរាប់គរំ ូេនះមិនមានលក្ខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជាយេឡើយ ប៉ុែន្តសង្កត់ធ្ងន់េទៅេលើវិស័យមួយចំនួន។
េនៅេលើអុីនធឺែណត

គំរូទាំងពីរេនះមានលក្ខណៈ្រសេដៀងគាទាំងការអនុវត្ត

និងលទ្ធផល។

វាជាការពិត

ណាស់ែដលគំរូរបស់ EU មានការដាក់ទណកម្មេ្រចើនជាង ែដលេធ្វើឲ មានការបែន្ថមេទៅេលើការ ចំណាយ។
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កតាវប ធម៌និង្របវត្តិសា្រស្តរបស់្របេទសមួយនឹងជំរុញឲ ្របេទសេនាះ
សម្រសម។

ក៏ប៉ុែន្តគំរូរបស់

EU

េ្រជើសេរីសគំរូណាមួយែដល

មានសកានុពលក្នុងការយកេទៅេ្របើ្របាស់ជាអន្តរជាតិ

េបើសិនជាច ប់

ការពារទិន្នន័យ្រតូវបានព្រងឹង។
សំនួរពិចារណា
១.េនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នក

េតើកង
្នុ កំរិតណា

ែដលភាពជាឯកជន្រតូវបានចាត់ទុកជា

តំរូវការ្រសបច ប់របស់អ្នកេ្របើ្របាស់?
២.េតើ្របេទសរបស់អ្នកមាននិនាការ្របកាន់យកគំរូ
ការដាក់បទប

EU

ឬគំរូសហរដ្ឋអាេមរិច

សំរាប់

េលើភាពជាឯកជន? េហតុអ្វីបានជាអ្នកគិតដូេចាះ?

សរុបេសចក្តី
នីតិវិធីក្នុងការដាក់បទប
េនះមានន័យថា
ដាក់បទប

គួរែតមានតមាភាព មានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធេ្រចើន និងមាន្របជាធិប េតយ ។

នីតវិ ិធីេនះគួរមានការផ្តល់េយាបល់

គួរេធ្វើការពិចារណាេទៅេលើ្របេភទទាំង

សាបត កម្ម

និងបទប

្របសិទ្ធភាព បទប

របស់រដាភិបាល

៤

ពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
ៃនការដាក់បទប

(េដាយរួមបញ្ចូល

បទប

៖

ៃផ្ទក្នុង

ទីផ

្រកឹត ្រកមសង្គម

េ្រពាះថាេដើម ីទទួលបាន

ៃផ្ទក្នុង្រតូវការឲ មានការែចករែលកអំណាចពីរដាភិបាល)។

សាកល ងខ្លួនឯង
១.េតើអ្វីខ្លះជាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់នេយាបាយ្របកួត្របែជងេនៅក្នុងការទទួលបានេសវា
អុីនធឺែណត?
២.េតើការ្រតួតពិនិត េលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណតេធ្វើឲ មានការទទួលយក

េដាយការអត់្រទាំ

ឬស្ម័្រគចិត្ត ក្នុងកំរិតណា?
៣.េតើអ្នកេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតអាចបង្ខូចេករេឈាះនរណាមាក់េនៅេលើបណា្ដញ

េហើយ

រួចខ្លួនេដាយងាយឬេទ?
៤.េតើច ប់បង្ខូចេករគួរែត្រតូវេធ្វើការែកសំរួលេដើម ីសំរបេទៅតាមអុីនធឺែណតែដរឬេទ?
៥.េតើប

ចំរង
ូ ចំរាស់សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ

ទាក់ទងនឹងការរក សិទ្ធិ

និងច ប់កម្មសិទ្ធិប

ដៃទៗេទៀតេនៅេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត?
៦.េតើវិធីទាំងពីរ

ក្នុងការការពារទិន្ធន័យនិងភាពជាឯកជន

លក្ខណៈខុសគាដូចេម្តចខ្លះ?
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មានអ្វីខ្លះ

ការ

េហើយពួកវាមាន

៦. ទំហៃំ នករអ វឌ ន៍៖ ភពខុសគនៃនកំរត
ិ ឌីជថ
ី ល
ែផ្នកេនះេរៀបរាប់អំពីរេបៀបែដលអុីនធឺែណត្រតូវបានេ្របើសំរាប់ការអភិវឌ ន៍ៃនសង្គម និង េសដ្ឋកិច្ច
្រពមទាំងបណា្ដចំនុចខ្វះខាតរបស់ ICTD។

ការអភិវឌ ជាតិគឺជាកតាជំរុញមួយសំរាប់
អុីនធឺែណត។

WSIS

េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ

ជាេ្រចើនទស វត េដើម ីេដាះ្រសាយ។

ែដលបណា្ដលឲ មានការពិភាក អំពីការអភិបាល

ការអភិវឌ ន៍គជា
ឺ ្រជុងមួយដ៏ធំ

េគមានេសចក្តីសងឃឹមេទៅេលើ

ICT

ែដល្រតូវចំណាយេពល
េដាយរួមទាំងអុីនធឺែណត

េដាយសារពួកវាអាចជួយបេង្កើនេល ឿនៃនដំេណើរការអភិវឌ ន៍។

៦.១ ICT សំរាប់ការអភិវឌ ន៍
េដើម ីទទួលបាន្របសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួន

ICTD

បានរួមបញ្ចូល្របធានបទដូចជា

(ក)

ការអភិបាល

និង

ការផ្តល់អំណាច (ខ) េហដារចនាសម្ព័ន្ធ (គ) ការអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ច និង(ឃ) ការអភិវឌ សង្គម។ េបើគាន
ការអភិបាលសម្រសបេទ

ធនធានថវិកានិងបាត់បង់េទៅេដាយអត់្របេយាជន៍។

េបើគានការផ្តល់

អំណាចអ្នកេ្របើ្របាស់មិនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអាចផាស់ប្តូរសានការណ៍របស់ខ្លួនបាន។

េបើគានេហដា

រចនាសម្ព័ន្ធដូចជាេភ្លើងអគ្គីសនី

ឬែខ ទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍

វានឹងមិនអាចេធ្វើឲ អុីនធឺែណតមាន

ចីរភាពបានេឡើយ។
WSIS បានជួយបេង្កើតថវិកាសាមគ្គីឌីជីថល (Digital Solidarity Fund)។ េគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហសវត
(MDG) គឺជាអ្នកនាំផ្លូវដ៏ល្អ សំរាប់ឲ ដឹងថាថវិកាគួរចំណាយយា៉ងណា។ MDG មានដូចជា៖
១. លុបបំបាត់ភាព្រកី្រក និងភាពអត់ឃាន
២. ទទួលបានការអប់រមូលដានជាសកល
៣. េលើកតំេកើងសមភាពៃនេជនឌឺ និងការឲ អំណាចដល់្រស្តី
៤. កាត់បន្ថយការសាប់របស់កុមារ
៥. េធ្វើឲ ្របេសើរៃនសុខភាពមាតា
៦. ្របយុទ្ធនឹងជំងឺ HIV/AIDS ្រគុនចាញ់ និងជំងឺដៃទេទៀត
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៧. ធានានិរន្តភាពៃនបរិសាន
៨. បេង្កើតភាពជាៃដគូអភិវឌ ន៍ជាសកល

េមេរៀនទី១

ក្នុង្រកុមេមេរៀន

Acedemy

of

ICT

Essentials

for

Government

Leaders

បានពិភាក អំពីទំនាក់ទំនងរវាង ICT និង MDG
អុីនធឺែណតតាមភូមិ
ក្នុងនាមជាបេច្ចកវិទ ដ៏ទំេនើបនិងមានឥទ្ធិពល

អុីនធឺែណតមានសកានុពលក្នុងការេធ្វើឲ

មានគំលាត

្របាក់ចំណូលរវាងអ្នកែដលេ្របើវា និងអ្នកែដលមិនេ្របើវា។ ក្នុងចំេណាមករណី ជាេ្រចើនែដលេធ្វើឲ េឃើញ ច ស់េនាះ
គឺអាចជាភាពខុសគាែដលមានេនៅក្នុង្របេទសឥណា។
ចុងេ្រកាយបំផុត្រតូវបានេគ

េឃើញេនៅទី្រកុងធំៗ។

ជនជាតិឥណាេហៅ

េនៅទីេនាះ

បេច្ចកវិទ ែដលទំេនើប

ប៉ុែន្តេនៅជនបទ្របេទសឥណាវិញ

ភាពអន្ធការៃនសារព័ត៌មាន

គឺជាកែន្លងែដល

េដាយសារេនៅទីេនាះមិនមានទូរទស ន៍សំរាប់

េ្របើ្របាស់េឡើយ។
េដើម ីផ ព្វផ យការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត

និងេដាះ្រសាយប

សង្គម

ក្នុងឆាំ

ឥណាបានអនុវត្តគំេរាងជាតិសំរាប់អភិបាលកិច្ចតាមែបបេអឡិច្រតូនិច

២០០៧

រដាភិបាល

ែដល្រតូវបានេគេហៅថា

គំេរាង

មជ មណលផ្តល់ េសវាកម្មទូេទៅ (Common Service Center (CSC) Scheme) ែដលក្នុងេនាះ មានភូមិចំនួន
៦០០០០០

ក្នុង្របេទស

ឥណា

ែដលេធ្វើការែចករែលក

មជ មណលចំនួន

១០០០០០

ែដលជាតូបផ្តល់េសវាអុីនធឺែណត។
តូបអុីនធឺែណតកាលជំនាន់េនាះមិនមានកំរិតេជាគជ័យខ្ពស់េឡើយ។
ទាំងេនាះមានកំរិតេជាគជ័យែត

៣

ភាគរយប៉ុេណាះ

តាមពិតេទៅ

ជំនាន់ទី

១

ៃនតូប

ែដលភាពេជាគជ័យក្នុងករណីេនះ្រតូវវាស់េដាយ

និរន្តភាពបនាប់ពីរយៈេពល ១ឆាំ។ ជាមួយនឹងេមេរៀនេនះ ជំនាន់ទី ២ បានទទួលភាពេជាគជ័យចំនួន ៣០ភាគរយ
ែដលជាការរីកចំេរីន ១០ដង េលើសមុន ប៉ុែន្តវាក៏មានន័យថាេនៅែតបរាជ័យចំនួន ៧០ភាគរយផងែដរ។ គំេរាង CSC
េនះគឺជាការសាកល ង

ជំនាន់ទី

៣

វាគឺជាលទ្ធផលៃនការសិក

្រសាវ្រជាវចុងេ្រកាយបំផុតទាក់ទងនឹងកម្មវិធីេ្របើ្របាស់ណាខ្លះែដលមាន

្របេយាជន៍សំរាប់អ្នកភូមិ

ក៏ដូចជា

ជួយផាស់ប្តូរជីវិតរស់េនៅរបស់ពួកេគ។
ឧទាហរណ៍

រដាភិបាលឥណាបានអនុ

តឲ ្របជាជនទទួលបានប៍ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីតាមរយៈ

អុីនធឺែណត

ពីេ្រពាះេនៅក្នុងភូមិ ពួកម្រន្តីពុករលួយជួនកាលេបាក្របាស់្របជាជនទាក់ទងនឹងបញ្ហដីធ្លី េនះ។ ការថតចំលង CD
និងការេបាះពុម្ពរូបថតឌីជីថល្រតូវបានេគរកេឃើញថាជាសកម្មភាពសំរាប់ បេង្កើត្របាក់ចំណូលផងែដរ។ េនៅក្នុងរដ្ឋ
Chennai

គំនិតផ្តូចេផ្តើមជំនួញឯកជនមួយបានបងាញឲ

គឺេធ្វើឲ មានការែ្រប្របួលជាខាំង។

ពីដំបូងចំនួនអ្នក

ប៉ុែន្តបនាប់ពីពួកេគបានហ្វិកហាត់ជាមួយនឹង វិ

េឃើញថាការដាក់វិ

ភូមិែដលបានជាប់ការ្របឡងធំៗមានចំនួនតិចតួច

សារ្របឡងេនៅេលើបណា្ដញអ្នក្របឡងជាប់មានចំនួនស្ទុះេឡើង។

ជំេនឿចិត្តែដលេកើតេចញពីករណី ្របឡងជាប់របស់្របជាជនគឺជាស
គំេរាង
េដាះ្រសាយប

CSC
សង្គម

វិជ្ជមានមួយ។

គឺជាគំនិតែដលេកើតេចញពីការ្រសេមើ្រសៃម៉មួយ។
(ដូចជា

ការរេលាភយកដីខុសច ប់)

អុីនធឺែណតក្នុងេគាលបំណងផ្តល់ការងារមួយចំនួន។
េនៅក្នុងភូមិនឹងកាយជាសហ្រគិនឯកជន។

សារ្របឡងេនៅេលើបណា្ដញ

េបើតាម្រទឹស្តី

េ្រកៅពីការេ្របើអុីនធឺែណតេដើម ី

និងកាត់បន្ថយគំលាតឌីជីថល

េគក៏េ្របើ

អ្នក្របតិបត្តិការេនៅតូបអុីនធឺែណតែដលតាំង
វាមានន័យថារដាភិបាលថាក់ជាតិនឹងចំណាយ

ថវិកាតិចតួចប៉ុេណាះ ក្នុងខណៈែដលរដាភិបាល របស់រដ្ឋនីមួយៗ្រតូវបានរពឹងថានឹងចូលវិភាគទានជា សាច់្របាក់
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ចំែណកឯការចូលរួមរបស់ែផ្នកឯកជននឹងេធ្វើឲ ការចំណាយេកើនេឡើង។
លទ្ធផលយា៉ងណាេនាះ វាមានតំៃលសំរាប់ការតាមដានេមើល។

គំេរាងេនះកំពុង

្រតូវបានេគអនុវត្ត។

៦.២ ែដនកំណត់ និងឧបសគ្គ
មកដល់ចំនុចេនះ
ឧទាហរណ៍

េយើងគួរែតមានគំនិតែដលយល់ថាមានែដនកំណត់ចំេពាះការេ្របើ្របាស់

ការេ្របើ្របាស់

ICTD

សំេរចចិត្តែដលមានគុណភាព
កម្មវិធីេ្របើ្របាស់

ICT

្រតូវែតសន្មត់ថា

ICTD។

ព័ត៌មានមានគុណភាពមានតំៃលេស្មើនឹងការ

ែដលេនះមិន្របាកដថា្រតឹម្រតូវ្រគប់សានការណ៍េឡើយ។

ជាេ្រចើន

គឺសំរាប់ែតជាមេធ បាយផ្តល់ព័ត៌មាន

េហើយមិនែមនជាមេធ បាយសំរាប់ទំនាក់ទំនងេឡើយ

ឬេធ្វើ្របតិបត្តិការេលើព័ត៌មាន

ក្នុងខណៈែដលការអា្រស័យទាក់ទងគាេទៅវិញ

េទៅមកេធ្វើឲ មានលទ្ធផល្របាកដ្របជាមួយសំរាប់ការអភិវឌ ន៍េនាះ។
ែដលហួសពីសមត្ថភាព្រគប់្រគងរបស់បុគ្គលមាក់។

ម ៉ងវិញ

ម ៉ងេទៀត

មានឧបសគ្គជា

ភាសាអាចជាឧបសគ្គមួយ។

េ្រចើន

អំេពើពក
ុ រលួយ

ក៏ជាឧបសគ្គមួយេទៀតផងែដរ។
តំៃលៃនការចំណាយេនៅែតជាការគិតចំបងមួយ ែដលវាអាចនឹង្រតូវកាត់បន្ថយបាន។ ទី១ តំៃលៃនែផ្នករឹង
(hardware) អាច្រតូវបានកាត់បន្ថយ។ ទី២ ក៏មានការផ្តល់ជូននូវែផ្នកទន់ (software) ែដលស្ថិតេនៅ
េ្រកាមលក្ខខណមិនគិតៃថ្ល

និងេបើចំហរកូដ

មេធ បាយកាត់បន្ថយចំណាយ

(FOSS)។

េគគួរកត់សំគាល់ថា

េដាយសារវា្រតូវការែថទាំ

FOSS

អាចមិនែមនជា

និងតំេល៉ីងជាមួយែផ្នកេផ ងៗបញ្ចូលគា

ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីមា៉សុីន្រពីនអាចនឹងមិនមាន ែដលតំរូវឲ មានការបេង្កើតកម្មវិធីេនះជាពិេសស។

៦.៣ ការេ្របើ្របាស់ ICTD
មានការេ្របើ្របាស់

ICTD

ជាេ្រចើន្រតូវបានេគសា្គល់និងេធ្វើការសាកល ងជាេ្រចើនដង។

ដូចែដល

បានេពាលកន្លងមក ភាគេ្រចើនៃនការេ្របើ្របាស់ទាំងេនះស្ថិតក្នុង្របេភទផ្តល់ព័ត៌មាន។ កម្មវិធីេ្របើ ្របាស់របស់
ICTD

អាច្រតូវបាន

េគទទួលសា្គល់ថា

េឃើញក្នុងវិស័យកសិកម្ម

អប់រ

េសវាសុខភាព

និងេទសចរណ៍។

ការទទួលព័ត៌មានកាន់ែតល្អក្នុងវិស័យទាំងេនះនឹងនាំេទៅរក

ជាញឹកញាប់

លទ្ធផលកាន់ែតល្អ។

ឧទាហរណ៍ ការទទួលចំេណះដឹងអំពីរុក្ខជាតិែដលមាន្របេយាជន៍សំរាប់ កសិករ។
ទំនាក់ទំនង គឺជា្របេយាជន៍របស់ ICTD ែដលមានេលើសពី្របេយាជន៍របស់ព័ត៌មានេទៅេទៀត។ ឧទាហណ៍
បនាប់ពីបានដាំដុះរុក្ខជាតិរួចរាល់េហើយេនាះ

វានឹងមានអត្ថ្របេយាជន៍ជាខាំងក្នុងការដឹង

ពីវិធី្របឆាំងនឹងសត្វចៃ្រងែដលបំផាញរុក្ខជាតិ។ កតាេនះជាអ្វីែដល ICTD បានសន យា៉ងមុតមាំក្នុង ការ
បង្កលក្ខណៈឲ មានទំនាក់ទំនងែដលល្អតាមែដលអាចេធ្វើេទៅបាន។
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ជាក់ែស្តង

ការសន ទាំងេនះរបស់

ICTD

្រតូវបានេធ្វើេឡើងតាមរយៈការផ្តល់េសវារដាភិបាលតាមែបប

េអឡិច្រតូនិច (e-government)។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួនៃនេសវា e-government មានដូចជា៖ ការដាក់
ពាក សុំទិដ្ឋការ ពន្ធដារ
បណា្ដញ។

ប៍ណ្ណកម្មសិទ្ធដីធ្លី

េដើម ីចាប់េផ្តើមការផ្តល់េសវាែបបេនះ

បំពាក់េដាយ្របព័ន្ធកុំព ូទ័រ។
រដាភិបាល។

ប័ណ្ណេបើកបរ និងសូម ីែតពាក េស្នើសុំែដលអាចទាញយក ពី

ឧទាហរណ៍

រាល់ការិយាល័យរបស់រដាភិបាលទាំងអស់្រតូវែត

េគាលបំណងៃនការបំពាក់្របព័ន្ធកុំព ូទ័រគឺេដើម ីបេង្កើន្របសិទ្ធភាពរបស់
ការបង្កលក្ខណៈឲ អ្នកផ្តល់េសវារបស់រដាភិបាលេធ្វើការផាល់េនៅេលើ

បានបងាញឲ េឃើញថាជាការសន ំសំៃចក្នុងការចំណាយ។
ការ្របតិបត្តិការងារមានតមាភាព

កាត់បន្ថយអំេពើពុករលួយ។

ដំេណើរការៃនេសដ្ឋកិច្ចបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន
សំរាប់អ្នកបេច្ចកេទស

ជាមួយនឹង្របព័ន្ធកុំព ូទ័រ

បណា្ដញ
ដំេណើរ

ការបេង្កើត្របព័ន្ធកុំព ូទ័រេធើ្វឲ មាន

ែដលមានន័យថាការបេង្កើតអាជីពការងារខាងព័ត៌មានវិទ

និងអ្នកសរេសរកម្មវិធីកុំព ូទ័រ។

ការផ្គួបគារវាងការេ្របើ្របព័ន្ធកុំព ទ
ូ ័រនិង្របព័ន្ធ

អុីនធឺែណតេធ្វើឲ មានការេបើកចំហរកាន់ែតទូលំទូលាយៃនេវទិកាពិភាក ែដលចូលរួមេដាយពលរដ្ឋ
េលើប

សាធារណៈសំខាន់ៗ។

រដ្ឋកាន់ែតេ្រចើន

ការសំេរចបានដូចេនះ

នឹងនាំេទៅរកការផ្តល់អំណាចដល់្របជាពល

ែដលជាការចាប់េផ្តើមៃនែខ រង្វង់អភិវឌ ន៍្របកបេដាយសមធម៌។

(េមេរៀនទី៣

ក្នុង្រកុមេមេរៀន Acedemy of ICT Essentials for Government Leaders គឺនិយាយអំពី បំេរីបំរាស់ៃន ICT
ក្នុង e-Government។)
កំរិតតមាភាពកាន់ែតខ្ពស់ែដលផ្តល់េដាយ

e-government

េនះមិនែមនជាេគាលេដៅែតមួយែដលចង់សំេរចបាន

ផ្លូវេទៅរករបប្របជាធិបេតយ កាន់ែត្របេសើរ។
េនាះេឡើយ។

តាមពិតេទៅ

េសវាែដលផ្តល់េដាយ

កាប់ការ្រគប់្រគងបានេ្រចើនជាងមុន។

្រតូវបានេគនិយាយជាញឹកញាប់ថាជាការនាំ

e-government

េធ្វើឲ រដាភិបាលថាក់កណា្ដលអាច

រដាភិបាលថាក់កណា្ដលងាយ្រសួលក្នុងការដឹងអំេពើអ្វីែដល

កំពុងេកើតេឡើងេនៅថាក់មូលដានែដលជាកែន្លងផ្តល់េសវាផាល់េនាះ។

ក្នុងសានភាពែបបេនះ

ការផ្តល់េសវរបស់រដាភិបាលបានេឆ្លើយតបេទៅនឹងតំរវូ ការេនៅថាក់មូលដាន

ែដលជាមូលេហតុអាច

កាត់បន្ថយអំេពើពុករលួយ។34

សរុបេសចក្តី
34

េលាក R.Kluver, សមាសភាពផ ំៃនការ្រគប់្រគង៖ យុទ្ធសា្រស្ត្របេទសចិនសំរាប់អភិបាលកិច្ចែបបេអឡិច្រតូនិច េនៅក្នុងអត្ថបទេឈាះ

និងការអភិបាល៖ បរិបទពិភពេលាក
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្របព័ន្ធអុីនធឺែណត

ៃនកំរងអត្ថបទ្រសាវ្រជាវអំពីេគាលនេយាបាយសាធារណៈេលខ ២៥, ១ ( ឆាំ២០០៥) ទំព័រ ៧៥-៩៧

ការអភិវឌ ន៍គឺជាេគាលបំណងចំបងមួយរបស់

WSIS

ែដលនាំេទៅរកការបេង្កើត

WGIG។

ប៉ុែន្ត្របធានបទៃនកាអភិវឌ ន៍េនះមិនបានទទួលនូវចំណាប់អារម្មណ៍្រគប់្រគាន់ក្នុង របាយចុងេ្រកាយ របស់
WGIG

េឡើយ

េហើយ្របធានបទេនះជាញឹកញាប់្រតូវេគេមើលរលងេនៅក្នុងកិច្ចពិភាក អំពីការ

អភិបាលអុីនធឺែណត។

្របាកដណាស់

សហគមន៍អន្តរជាតិអាចេធ្វើការងារទាក់ទងនឹង្របធានបទេនះ

បានយា៉ងេ្រចើន តាមរយៈការផ្តល់ថវិការផ្គត់ផ្គង់គំេរាង ICTD។ ភាពជាៃដគូរវាងែផ្នកឯកជន និង សាធារណៈ
(PPP)

គឺជាយុទ្ធសា្រស្តសំរាប់េធ្វើឲ មាននិរន្តភាពៃនការអភិវឌ ន៍

ឲ មានការែចរែលកបន្ទុកចំណាយ

េដាយសារវាអនុ

តិ

និងេរៀបចំេ្រគាងឆ្អង
ឹ ៃនគំេរាងែដលងាយនឹងទទួលបានេជាគជ័យ។

(ការេ្របើ្របាស់ PPP សំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ថវិកាៃនគំេរាង ICTD ្រតូវបានពិភាក េនៅក្នុងេមេរៀនទី៨ ក្នុង្រកុម េមេរៀន
Acedemy

of

ICT

Essentials

រដាភិបាលជាតិអាចេធ្វើ
ឧទាហរណ៍

for

Government

និងគួរេធ្វើេដើម ីេ្របើ្របាស់

Leaders។)

ICTD។

ប៉ុែន្តមានសកម្មភាពជាេ្រចើនែដល

តំៃលៃនេសវា្រតូវឲ ទាបជាងមុនជាចាំបាច់។

តំៃលក្នុងការចុះេឈាះដូេម៉ន្រតូវែតមានការបនាបចុះ។

ែផ្នកនេយាបាយេដើម ីបេង្កើតបរិយាកាសែដលមានច ប់គាំ្រទដល់

បនាប់ពីេនះ

ICTD។

្រតូវមានការតាំងចិត្ត

ការេ្របើ្របាស់របស់

គឺជាពិេសស សំរាប់ជាឧបករណ៍សំរាប់ទំនាក់ទំនង ែដលជាអត្ថ្របេយាជន៍ខ្ពស់បំផុត។
សាកល ងខ្លួនឯង
១.េតើអុីនធឺែណតអាច្រតូវេគេ្របើរេបៀបណា េដើម ីសំេរចបានេគាលេដៅអភិវឌ ន៍?
២.េតើមានែដនកំណត់
េគាលេដៅអភិវឌ ន៍?
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និងឧបសគ្គអ្វីខ្លះ

ក្នុងការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណតេដើម ីសំេរចបាន

ICTD

៧. ករអ បល្របព័នអ
ធ ីន
ុ ធឺែណត៖
ករ្របេមីលេមីលេទមុខ
េនៅក្នុងែផ្នកេនះ មានរាយបញ្ជីប

សំខាន់ៗជាងេគមួយចំនួនែដលេវទិការអភិបាលអុីនធឺែណតមិន

អាចេដាះ្រសាយបានទាំងេពលបច្ចុប ន្ន

និងក្នុងេពលអនាគត

ែដលប

ទាំងេនាះទាមទារឲ

មានការ យកចិត្តទុកដាក់្របុង្របយ័ត្នពីបណា្ដរដាភិបាលទាំងអស់។

អណត្តិរយៈេពល

៥ឆាំរបស់េវទិកាអភិបាលអុីនធឺែណត្រតូវបញ្ចប់ក្នុងឆាំ

២០១០។

ការេធ្វើែផនការ

សកម្មភាពភាគេ្រចើន្រតូវបានេលើកយកមកពិភាក េនៅក្នុងរាល់កិច្ច្របជុំេពញអង្គរបស់េវទិកា។
្របេយាជន៍ៃនការបេង្កើតេវទិកាេនះគឺសំរាប់ជាការផ្តល់នូវភស្តុតាងជាក់ែស្តង។
េវទិកាេនះមានតួនាទីសំរាប់ផ្តល់ជាឱកាសពិភាក ប
តូចៗេលើកប
អំពីប

ែដលេគជួប្របទះមកពិភាក ។

ទាក់ទងនឹងការអភិបាលអុីនធឺែណត

សំខាន់ៗ

អត្ថ

េបើតាមេគាលគំនិត

្រពមទាំងអាចអនុ

តាមការអនុវត្តជាក់ែស្តង

តឲ ្របេទស

វាបានបេង្កើនការយល់ដឹង

និងបានជួយបេង្កើនការែស្វងយល់អំពីសារសំខាន់ៃន

ដំេណើរការអភិបាលអុីនធឺែណត។
ប៉ុែន្តអ្វីែដលគួរឲ ចង់េសើចេនាះ

គឺភាគេ្រចើនៃនសកម្មភាពជាក់ែស្តងក្នុងការងារអភិបាលអុីនធឺែណត

គឺកំពុងនឹងេកើតេឡើង្រសបេទៅនឹងរេបៀបវារៈ និងឆន្ទៈផាល់របស់ភាគីែដលបានេស្នើរេបៀបវារៈទាំងេនាះ េឡើង។
សកម្មភាពចូលរួមយា៉ងសកម្មមួយចំនួន គឺ្រគាន់ែតសំរាប់េឆ្លើយតបេទៅនឹងេគាលបំណងៃន ្រកុមេគេរៀងៗខ្លន
ួ
ប៉ុេណាះ ឧទាហរណ៍ រេបៀបវារៈស្តីពី spam គឺជាភាពសកម្មក្នុងការេរៀបចំកិចព
្ច ភា
ិ ក

េដើម ីេដាះ្រសាយប

spam ែតមួយមុខប៉ុេណាះ។
បណា្ដប

ែដលេលើកេឡើងក្នុងរបាយការណ៍ចុងេ្រកាយរបស់

ក្នុងការរកដំេណាះ្រសាយ ឧទាហរណ៍ ប
DNS

ICANN

មានភាពចំរូងចំរាស់ស្ងប់សាត់
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គឺជាការលំបាកែដលមិនងាយ

នេយាបាយទាក់ទិននឹងការ្រគប់្រគងជាអន្តរជាតិៃន ICANN និង

្រតូវបានេគេជៀសវាងមិនេដាះ្រសាយជាដរាបមក។

របស់ខ្លួនខណៈែដល

WGIG

សហរដ្ឋអាេមរិចអាច្របកាស

េនៅែតស្ថិតេនៅក្នុងកណា្ដប់ៃដរបស់ខ្លួន។

ទាក់ទងនឹងសានភាពែដលថា

េទាះជា

ccTLD

ជ័យជំនះ
េនៅែផ្នកខាងក្នុង

ស្ថិតក្នុងកណា្ដប់ៃដ

រដាភិបាលៃន្របេទសនីមួយៗ
ជាឯកេតាភាគី
អនុវត្តជាក់ែស្តង

គានអ្វីែដលជាឧបសគ្គសំរាប់សហរដ្ឋអាេមរិចលុបរដាភិបាលណាមួយ

េចញពីការ្រគប់្រគង ccTLD

របស់ខ្លួនបានេឡើយ។

ែតមិនែមនជាលក្ខណៈរូបវ័ន្តេឡើយ

ការរិតត ិតែបបេនះមានជាលក្ខណៈ

ែដលមានន័យថាលទ្ធភាពេនៅែតមាន

េទាះជាមិន

ទំនងនឹងេកើតេឡើក៏េដាយ សំរាប់ការកាត់ផាច់្របេទសណាមួយេចញពី្របព័ន្ធអុីនធឺែណត។
ប

ក្នុង្រកុមដៃទេទៀតែដលគួរឲ ចាប់អារម្មណ៍េនាះ

នឹងអុីនធឺែណតែដលប៉ះពាល់ដល់កតាដៃទេទៀត
ប

គឺអំពីការេ្របើ្របាស់អុីនធឺែណត

ប

និងែផ្នកអភិវឌ ន៍ជំរញ
ុ េដាយអុីនធឺែណត

ទាក់ទង
ែដល

ទាំងេនះមិនងាយនឹងមានដំេណាះ្រសាយេឡើយ។ អ្វីែដលេវទិកាអភិបាលអុីនធឺែណតអាចេធ្វើ បានេនាះ

គឺការជួយរេលចនូវេមេរៀនល្អៗជាងេគេដើម ីេដាះ្រសាយប
ក្នុងការអភិបាលអុីនធឺែណតក៏ជាប

ទាំងេនាះ។

ដូេច្នះការអភិវឌ ន៍សមត្ថភាព

ែដលកំពុងជួប្របទះែដលរដាភិបាលទាំងអស់្រតូវ

េដាះ្រសាយផង

ែដរ។
កិច្ចពិភាក ែដលជាបច្ច័យៃនរបាយការណ៍ចុងេ្រកាយរបស់
កំពស់ការយល់ដឹងអំពីសារសំខាន់ៃនការអភិបាលអុីនធឺែណត។
ទាំងេនាះទាមទារេពលេវលា
្រសាយប

WGIG

បានេលើកយកប

េដាយេហតុថា

អំពីការេលើក

ការេដាះ្រសាយប

បណា្ដរដាភិបាលទាំងអស់្រតូវកសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកេគសំរាប់េដាះ

និងចូលរួមរាល់កិច្ចពភា
ិ ក ជាអន្តរជាតិេលើប

ទាំងេនាះ។

ការកសាងសមត្ថភាពេនះ

មានភាពចាំបាច់ េដាយសារការអភិបាលអុីនធឺែណតមិនែមន្រគាន់ែតជាកិច្ចការក្នុងឆាកអន្តរជាតិ ប៉ុេណាះេទ
ែតប

ភាគេ្រចើនៃនការអភិបាលអុីនធឺែណតគឺពាក់ព័ន្ធតំបន់នីមួយៗផាល់

សារសំខាន់បំផុតសំរាប់រដាភិបាលតាមតំបន់នីមួយៗ។

ែដលក្នុងេនាះ

ICTD

មាន

េដាយសារមូលេហតុេនះេហើយរដាភិបាលតាមតំបន់

ក៏ដូចជារដាភិបាល្របេទសនីមួយៗ មានតួនាទីគន្លឺះក្នុងការអភិបាលអុីនធឺែណត។

េសចក្តស
ី េង្ខប
េមេរៀនអំពីការអភិបាលអុីនធឺែណតេនះបានពិភាក េលើចំនុចដូចតេទៅ៖
១.
ប

ការអភិបាលអុីនធឺែណតគឺេផាតេលើការអភិបាលជាជាងអុីនធឺែណតខ្លួនឯង។
នេយាបាយមួយចំនួនទាក់ទងនឹងេគាលនេយាបាយអន្តរជាតិអំពីអុីនធឺែណត

វាបាន្រគបដណ្ដប់
ការេ្របើ្របាស់

និង

ការេ្របើមិន្រតឹម្រតូវៃនអុីនធឺែណត ្រពមទាំងការព្រងាយេសវាអុីនធឺែណតេដើម ីសំេរចបាននូវការអភិវឌ សង្គម
និងេសដ្ឋកិច។
្ច
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២.

ផ្ទុយេទៅនឹងទស នៈយល់្រចលំ

អុីនធឹែណតពិតជាមានចំនុច្រគប់្រគងកណា្ដលេនៅក្នុងតំបន់ែដល

េគេហៅថា្របព័ន្ធ root zone។ ្របព័ន្ធ root zone េនះស្ថិតក្នុងការកាន់កាប់របស់ទីភាក់ងារមួ ែដល
មានការគាំ្រទេដាយសហរដ្ឋអាេមរិច ែដលេគេហៅថា ICANN។
៣.

WGIG

្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយអង្គការសហ្របជាជាតិ

សានភាពនេយាយបាយៃនការអភិបាលអុីនធឺែណត។
េចញផ យៃនរបាយការណ៍របស់

WGIG

េដើម ីេដាះ្រសាយភាពតានតឹងជុំវញ
ិ

េនៅក្នុងកិច្ចពិភាក តឹងសៃសកបនាប់ពីការ

េគបានទទួលសា្គល់ថាេវទិកាអភិបាលអុីនធឺែណតសាមញ្ញ

មួយនឹង្រតូវបេង្កើតេឡើង ប៉ុែន្ត្របព័ន្ធ root zone េនៅែតស្ថិតក្នុងកណា្ដប់ៃដរបស់ ICANN ដែដល េដាយ
មានលក្ខន្តិកៈែដលថាមានែតរដាភិបាលជាតិនីមួយៗប៉ុេណាះ

ែដលអាច្រគប់្រគងនិងដំេណើរការ

ccTLD

របស់េគេរៀងៗខ្លួន។
៤.

ការអភិបាលអុីនធឺែណតគួរែតមានលក្ខណៈជាពហុភាគី

្របេទសណាមួយ
ការ្រប្រពឹត្តិេទៅ
អន្តរជាតិ

និងពហុវិស័យ។

ឬអង្គភាពណាមួយគួរែតមានសិទ្ធិសំេរចែតឯកឯងបានេឡើយ។
េទាះបីេនៅថាក់ជាតិឬអន្តរជាតិក៏េដាយ

េនះមានន័យថា
ផ្ទុយេទៅវិញ

គួរែតមានលក្ខណៈ្របជាធិបេតយ ។

ការចូលរួមៃនការអភិបាលអុីនធឺែណត្រតូវេធ្វើេឡើងេដាយ្របេទសទាំងអស់

គាន
ដំេណើរ
េនៅកំរិត

ម៉ ងេទៀតេនៅ

កំរិតណាក៏េដាយ ការអភិបាល្រតូវមានការចូលរួមពីែផ្នកឯកជន និងសង្គមសុីវិល។
៥. ដូចនឹងជីវិតៃនពិភពខាងេ្រកៅ ្របព័ន្ធអីន
ុ ធឺែណតអាចនឹង្រតូវបានដាក់បទប
ច ប់

្រកឹត ្រកមសង្គម

យន្តការទីផ រ

ទទួលេជាគជ័យេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណតេនាះ
បទប
៦.

និងសាបត កម្ម។

តាមវិធីសា្រស្ត ៤យា៉ង៖

េដាយសារការព្រងឹងច ប់មន
ិ ជា

រដាភិបាលទាំងអស់្រតូវមានកាៃច្ន្របឌិតខ្ពស់

និច្ចកាល
ក្នុងការដាក់

េទៅេលើអុីនធឺែណត។
បទប

ៃផ្ទក្នុងគឺជាទំរង់មួយប

ក់ពីការ្របគល់សិទ្ធិេដាយរដាភិបាល។

ជាអនុសាសន៍ថាទំរង់ែបបេនះគឺជាការដាក់បទប

ជាញឹកញាប់

េគបានផ្តល់

ែដលគួរេ្រជើសយក ប៉ុែន្តវាមានចំនុច្រតូវបំេពញ ជាេ្រចើន

និងការចំណាយេផ ងៗក្នុងការយកទំរង់េនះមកេ្របើ្របាស់។
៧.

មានផ្លូវតំរង់ទិសក្នង
ុ ការដាក់បទប

េលើអុីនធឺែណត

ខណៈែដលេនៅែតមានផលប៉ះពាល់ ្រតូវបានេស្នើេឡើង។
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េដើម ីជំរុញភាពសុះសាយៃនអុីនធឺែណត

៨.

អុីនធឺែណតផ្តល់ជីវត
ិ ថ្មីសំរាប់អំេពើឧ្រកិដ្ឋចាស់ៗមួយចំនួន

មួយចំនួន។

្រពមទាំងបេង្កើតអេពើរេលាភបំពានថ្មីៗ

ភាពលំបាកមួយក្នុងចំេណាមភាពលំបាកជាេ្រចើនេនាះ

គឺការផ្តល់និយម័យន័យៃនបទឧ្រកិដ្ឋ

សំរាប់អំេពើ ណាមួយេនាះ។
ក.

ចំនុចពីរែដលមានការ្រពមេ្រពៀងក្នុងការអនុវត្តជាក់ែស្តង

គឺរូបអាស្រគាមកុមារ

និងការ

ឆេបាកអ្នកេ្របើ្របាស់។ ទីភាក់ងារព្រងឹងច ប់ពិតជាបានសហការក្នុងការែវកមុខជនេល្មើសមកកាត់ េទាស។
ខ.

Spam

គំេរាងការឆេបាក

កូដព បាទ

ជាទូេទៅ្រតូវបានេគទទួលសា្គល់ថាជាអំេពើរេលាភបំពាន

និងការែក្លងបន្លំលួចយកព័ត៌មានផាល់ខ្លួន
ប៉ុែន្តច ប់្របឆាំងអំេពើែបបេនះមិនមានេនៅ

្រគប់្របេទសទាំងអស់ េនាះេទ។
គ. ការចាត់វិធានការច ប់ និងសកម្មភាពកាន់ែតមិនសូវមានសំរាប់ការ្របឆាំងនឹងការគំរាម កំែហង
ការលួចតាមដាន តាម្របព័ន្ធអុីនធឺែណត ក៏ដូចជាការលួចអត្តស
ឃ.

្ណណ និងការឈ្លក់វេង្វងនឹង អុីនធឺែណត។

េវទិកាអភិបាលអុីនធឺែណតបានជំរុញឲ មានការបេង្កើត

មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការេដាះ្រសាយប

េដាយែឡកណាមួយ

សម្ព័ន្ធសកម្ម

សំរាប់្រកុមែដល

អាចជួបជុំគាពិភាក ែស្វងរក

េមេរៀនល្អៗ ក៏ដូចជាសកម្មរួមគាណាមួយ។
៩.

ខណៈែដលការដាក់បទប

្រតូវមានកាៃច្ន្របឌិតខ្ពស់

ការដាក់ទណកម្មេនៅេលើអុីនធឺែណតក៏្រតូវ

មានការៃច្ន្របឌិតដូចគាផងែដរ។
១០.

េនៅទីបំផុត

កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិមានសារសំខាន់ក្នុងការ្របឆាំងនឹងអំេពើឧ្រកិដ្ឋេលើ

អុីនធឺែណត។
១១.

ប

អភិបាលអុីនធឺែណតបានហូរេហៀរមកេលើសង្គមខាងេ្រកៅផងែដរ។

នេយាបាយ្របកួត្របែជង ការ្រតួតពិនត
ិ
និងកម្មសិទ្ធិប
១២.

ឧទាហរណ៍មានដូចជា

និងសិទ្ធិក្នុងការបេញ្ចញមតិ ការបង្ខុចេករេឈាះ ការរក

សិទ្ធិ

្រពមទាំង ភាពជាឯកជន។

កតាជំរុញមួយក្នុងការសិក េទៅេលើការអភិបាលអុីនធឺែណត

គឺទាក់ទងនឹងកង្វល់ែដលថា្របេទស

កំពុងអភិវឌ ន៍អាចនឹង្រតូវបានេគទុកេចាលឲ េនៅខាងេ្រកាយ ក្នុងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានវិទ េនាះ។ ដូេច្នះ
ការេ្របើ្របាស់ ICTD គឺជាែផ្នកសំខាន់ៃនការអភិបាលអុីនធឺែណត។
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ឧ
ចំេពាះការេ្របើ្របាស
ស់ ICTD
ក. មានែដនកំណត់ និងឧបសគ្គ
ខ. មានេរឿងរា៉
រា៉វេជាគជ័យមួយចំនួនែដល្រតូវសិក និងយកតំរាប់
បតាម
គ.

ICT
TD

អាចជួយេធ្វើឲ ្របេសើ
្រ
រេឡើងៃៃនសានការណ
ណ៍ពិភពខាងេេ្រកៅ

ជាឧទាហរណ៍
ជា
ណ៍

េដាយសា
សារវាបានេធ្វឲ
ើ តមាភាពមា
មានភាពល្អជាងមុន
១៣.

ភាពតា
តានតឹងែផ្នកនេយាបាយក្ន
ន
ក្នុងការអភិបាលអុីនធឺែណតមិន្រតូវបាន
នេដាះ្រសាយ
យេនៅេឡើយេទ
ទ

េហើយការកសាងសម
កា
មត្ថភាពសំរាប់
បការងារអភិបាលអុ
បា
ីនធឺែណតេនៅែតជា
ណ
ជាប

ែដលរដាភិបាលទាំ
បា
ងអស់
ស

ចាំបាច់្រតូ
្រ វេដាះ្រសាយ
យ។

ព៖ ្រគឹសាន Diplo
D
http://texxtus.diplomacy.edu/textus
sbin/env/scripts/Pool/GetB
Bin.asp?IDP
Pool=1190
្របភព
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សនានុ្រកម
IP Address

អាស័យដាន្របូតូកូលអុីនធឺែណត៖
សំគាល់កុំព ូទ័រនីមួយៗ

អត្តស

ណែដលមានែតមួយសំរាប់

ឬឧបករណ៍ណាមួយេនៅេលើបណា្ដញែដលេ្របើអុីនធឺ

ែណត្របូតូកូល (IP)។ នាេពលបច្ចុប ន្នមាន IP address ពីរ្របេភទែដលកំពុង
្រតូវបានេ្របើ្របាស់គឺ IP វគ្គទី ៤ (IPv4) និង IP វគ្គទី ៦ (IPv6)។ IPv4 (ែដលេ្របើ
េលខចំនួន

៣២

bit)

្រតូវបានេ្របើតាំងពីឆាំ

្របេភទែដលេ្របើេ្រចើនជាងេគេនៅេឡើយ។

១៩៨៣

មកេម៉្លះ

ការដាក់ឲ េ្របើ្របាស់

និងេនៅែតជា

IPv6

្របូតូកូល

បានចាប់េផ្តើមក្នុងឆាំ ១៩៩៩។ អាស័យដាន IPv6 គឺជាេលខែដលមាន ១២៨ bit។
Registrar

សាប័នមួយែដលអនុម័តេដាយ

(ទទួលអាជាប័ណ្ណ)

្រកុមហ៊ុនចុះបញ្ជីណាមួយ

េដើម ីមានសិទ្ធិជាតំណាងលក់េឈាះដូេម៉ន។
Registry

្រកុមហ៊ុន

ឬអង្គភាពមួយែដលែថរក ដាតាេបសកណា្ដលសំរាប់កត់្រតា

TLD

ឬសំរាប់េធ្វើការាំងខ្ទប់ IP address (ឧទាហរណ៍ RIR: សូមេមើលែផ្នកខាង េ្រកាម)។
្រកុមហ៊ុនចុះបញ្ជីមួយចំនួនបានដំេណើរការេដាយគាន
ែតេសាះ

េដាយែឡកមានមួយចំនួនក៏មាន

Registrar

Registrar

ផងែដរ

េឡើយទាល់
ប៉ុែន្តរាល់ការ

ចុះបញ្ជី្រតូវ េធ្វើេឡើងេដាយផាល់ជាមួយនឹង Registry ខ្លួនឯង។
RIRs

្រកុមហ៊ុនចុះបញ្ជីេនៅតាមតំបន់។
ទទួលខុស្រតូវែចកចាយ

IP

ពួកេគគឺជាអង្គភាពមិនរក្របាក់ចំេណញែដល
address

េនៅក្នុងកំរត
ិ តំបន់

េទៅឲ អ្នកផ្តល់េសវា

អុីនធឺែណត និង្រកុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុង្រសុក។
Root servers

Server

ែដលផ្ទុកព័ត៌មានសំរាប់ចង្អល
ុ េទៅរក

server

ផ្តល់េឈាះេនៅេ្រកាម

បងា្គប់ដៃទេទៀត ែដលផ្ទុកព័ត៌មានអំពី TLD។ ជាការបែន្ថមេទៅេលើ root server
េដើម

ែដលមាន ១៣េ្រគឿងសំរាប់ផ្ទុកឯកសារ root zone ែដល្រគប់្រគង

េដាយអាជាធរផ្តល់ េលខេនៅេលើ្របព័ន្ធអុីនធឺែណត នាេពលបច្ចុប ន្នមាន server
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Anycast

ជាេ្រចើន

ែដលផ្ទុកព័ត៌មានដូចគាេទៅនឹង

root

េហើយែដល្រតូវបានេគព្រងាយេនៅពាសេពញពិភពេលាក

server

េដាយ្រកុមហ៊ុន

្របតិបត្តិការមួយចំនួនេនៅតាមតំបន់ចំនួន ១២។
Root zone file

ឯកសារេម (េដើម) ែដលផ្ទុកព័ត៌មានសំរាប់ចង្អុលេទៅរក server ផ្តល់េឈាះ សំរាប់
TLD ទាំងអស់។

WHOIS

្របូតូកូលសំរាប់ផ្តល់ចំេលើយ

ឬែស្វងរកព័ត៌មានអំពីការ្របតិបត្តិការ

ែដល្រតូវ

បានេ្របើយា៉ងទូលំទូលាយសំរាប់ផ្តល់ពត
័ ៌មានេសវាកម្មេទៅឲ អ្នកេ្របើ្របាស់។
េទាះបីជាពីេដើម្រតូវបានេ្របើេដាយ្រកុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
ែមនទាំងអស់េទ) េដើម ីផល
្ត ់េសវា
ដូេម៉នែដលបានចុះបញ្ជីេហើយ
េសវាផ្តល់ព័ត៌មានដ៏េ្រចើនជាងមុន

TLD

ទំព័រពណ៌ស

(ែតមិន

និងព័ត៌មានអំពីបណា្ដេឈាះ

ការេ្របើ្របាស់បច្ចុប ន្នបាន្រគបដណ្ដប់េលើ
េដាយរួមទាំងសកម្មភាពរបស់

ក្នុងការែស្វងរកព័ត៌មានអំពកា
ី រចាត់ែចង IP address។
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ភាគេ្រចើន

RIR

WHOIS

កំណត់សំគាល់សំរាប់អ្នកបណ្ដុះបណា្ដល
ដូចែដលបានេធ្វើកំណត់សំគាល់ក្នុងែផ្នកែដលមានចំណងេជើង
េមេរៀនដៃទេទៀតេនៅ្រកុមៃនេមេរៀនេនះ
និងេទៅតាមការែ្រប្របួល

ទាំងមូល

ឬជាែផ្នកៗ

េមេរៀនេនះអាចយកេទៅសិក ជាផាល់ខ្លួន

ទាំងការិយាល័យរដាភិបាល។

េមេរៀនេនះ

្រតូវបានរចនាេឡើងសំរាប់ជា្របេយាជន៍ដល់អ្នកអានេ្រចើន

និងលក្ខណៈខុសៗគាៃនជាតិនីមួយៗ។

េឡើងក្នុងទំរង់សំរាប់េធ្វើការបងាញ
បណា្ដញ។

អំពី្រកុមេមេរៀន

្របេភទ

េមេរៀនេនះក៏្រតូវបានរចនា

តាម្របេភទេផ ងៗគា

ទាំងេនៅេលើ

ឬជា្រកុមេនៅក្នុងសាប័នបណ្ដុះបណា្ដល

ចំេណះដឹងពីមុនរបស់អ្នកអាន

និង

ក៏ដូចជារយៈេពលសិក

និងេ្រកៅ
្រពម

ៃនវគ្គបណ្ដុះ

បណា្ដលនឹងអាចកំនត់នូវទំហំេក ះក យសំរាប់ការបងាញអំពីេមេរៀន។
កំណត់សំគាល់

ទាំងេនះអាចផ្តល់ឲ អ្នកបណ្ដុះបណា្ដលនូវគំនត
ិ និងការែណនាំ

ខ្លឹមសារេមេរៀនឲ កាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាព។

សំរាប់េធ្វើការបងាញ

ការែណនាំបែន្ថមអំពីវិធីសា្រស្តក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដល

្រតូវបានផ្តល់េនៅក្នុងេសៀវេភៅក ួនអំពីការរចនាការបងាត់បងាញ ែដលជាឯកសារភាប់មកជាមួយ្រកុម េមេរៀន

Acedemy of ICT Essentials for Government Leaders េនះ។ េសៀវេភៅក ួនេនះអាចទាញ យកពី
http://www.unapcict.org/academy។

ការេ្របើ្របាស់េមេរៀន
រាល់ែផ្នកនីមយ
ួ ៗៃនេមេរៀនែដលបានេលើកបងាញ
បញ្ចប់េដាយកំរងសំនួរ

នឹងចាប់េផ្តើមពីពាក េពជន៍ស្តីអព
ំ ីេគាលបំណងនិង

សាកល ងខ្លួនឯង ។

អ្នកអានអាចេ្របើេគាលបំណងនិងសំនួរទាំងេនះសំរាប់

ជាមូលដានវាយតំៃលការរីកចំេរីនអំពីការយល់ដឺងេមេរៀន។
និងលំហាត់អនុវត្តជាក់ែស្តង

ែផ្នកនីមួយៗក៏មានបញ្ចូលសំណួរពិភាក

ែដល្រតូវបំេពញេដាយអ្នកអាន

ឬេ្របើ្របាស់េដាយអ្នកបណ្ដុះបណា្ដល។

សំនួរនិងលំហាត់ទាំងេនះ្រតូវបានរចនាេឡើងេដើម ីបង្កលក្ខណៈឲ អ្នកអានវាស់ែវងបទពិេសាធន៍ផាល់
ខ្លួនេដើម ីវាយតំៃលខ្លឹមសារេមេរៀន និងគិតឆ្លុះប
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ំងេលើប

ែដលបានយកមកបងាញ។

បណា្ដករណីជាក់ែស្តងទាំងអស់គឺជាែផ្នកសំខាន់ៃនខ្លឹមសារេមេរៀន។
បំណងសំរាប់ការពិភាក

និងការវិភាគ

ែដលមានក្នុងេមេរៀនេនះ

េទៅនឹងករណីក្នុងសង្គមជាក់ែស្តង។

ប

ែដលបានេលើកមក

េ្រចើនស្ថិតក្នុងកំរិតជាតិ

ពួកវា្រតូវបានេ្របើក្នុងេគាល

ជាពិេសសអំពីភាពពាក់ព័ន្ធៃនគំនិតគន្លឺះៗ
ចំេពាះករណី

ក្នុងេពលែតមួយមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ
និងកំរិតមូលដាន

ជាតិ

ជាពិេសសអំពីការេ្របើ្របាស់

និងេគាលការណ៍

ការអភិបាលអុីនធឺែណត

ឬតាមមូលដាន។

ICT

ប

ជា

េដាយរួមទាំងអុីនធឺែណត

សំរាប់ការអភិវឌ ន៍។

អ្នកបណ្ដុះបណា្ដលអាចេលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឲ េលើកយកករណី

ឧទាហរណ៍ដៃទៗេទៀត

ែដលេចញបទពិេសាធន៍របស់ពួកេគផាល់

និង

េដើម ីផ្តល់ជាភស្តុតាងគាំ្រទកិច្ច

ពិភាក ក្នុងេមេរៀន។

ការេរៀបចំេពលេវលាបណ្ដះុ បណា្ដល
េដាយអា្រស័យេទៅេលើអ្នកអាន

េពលេវលាែដលមាន

្រពមទាំងលក្ខខណនិងសានភាពជាក់ែស្តង

ខ្លឹមសារៃនេមេរៀនេនះអាចេលើកមកបងាញេទៅតាមទំរង់េពលេវលាេផ ងៗ។

អាចមានម្រន្តីរដាភិបាល

ជាន់ខ្ពស់ែដលចាំបាច់្រតូវទទួលព័ត៌មានស្តីពីបច្ចុប ន្នភាពៃនការអភិបាលអុីនធឺែណត។

ដូេច្នះ

កម្មវិធី

បណ្ដុះបណា្ដលគួរែតមានេវលាសិក ម្តងៗរយៈេពល ១េមា៉ង ឬ ២េមា៉ង។ កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលទាំង មូល
នឹងមានរយៈេពលយា៉ងខ្លីបំផុត ១.៥ ៃថ្ង។ េមេរៀនេនះ្រតូរបានរចនាេឡើង ជាមួយនឹងែផ្នកទាំង ៣ដំបូង
េផាតសំខាន់េទៅេលើ្របវត្តិ និង្រទឹស្តី ចំែណកឯែផ្នកែដលេនៅសល់េផាតេលើការេ្របើ្របាស់។
សំរាប់ថាក់រយៈេពល ១ េទៅ ២េមា៉ង
ចូរ្រចបាច់ចល
ូ គារវាងែផ្នកទី១ និងទី២ េដាយេផាតេលើប

និងលទ្ធផលែដលបានសំេរចេដាយ WSIS និង

WGIG។ សូមបញ្ចូល ICTD ែដលដក្រសង់េចញពីែផ្នកទី ៦។
សំរាប់ថាក់រយៈេពល ៣េមា៉ង
ចូរ្រចបាច់បញ្ចូលគារវាងែផ្នកទី១ និងទី២ ដូចខាងេលើ។ អា្រស័យេលើចំនួនអ្នកចូលរួម ចូរផ្គុំែផ្នកទី៣ ទី៤ ទី៥
និងទី៦ េដាយអាចេ្រជើសេរីសចំនុចណាមួយដូចខាងេ្រកាម៖


ការបេង្កើតគំេរាងច ប់មួយ េដាយេផាតេទៅេលើែផ្នកទី៤ និងទី៥ ឬ



ការេ្របើ្របាស់ ICTD េដាយេផាតេលើែផ្នកទី៥ និងទី៦។

សំរាប់ថាក់រយៈេពល ១ៃថ្ងេពញ (៦េមា៉ង)
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ចូរបេ្រងៀនែផ្នកទី១ ទី២ និងទី៣ េនៅេពល្រពឹក។ េនៅេពលៃថ្ង ចូរពិភាក ែផ្នកទី៤ ទី៥ និងទី៦ េដាយ
េ្របើលំហាត់

និងសំនួរសំរាប់ពិភាក ។

េធ្វើដូចេនះគឺេដើម ីរក កំរិតកំលាង
ំ ថាមពលឲ េនៅខ្ពស់បនាប់ពី

បាយៃថ្ង្រតង់។ ចូរេធ្វើការសរុបែផ្នកទី៧។
សំរាប់ថាក់រយៈេពល ១.៥ ៃថ្ង
េទាះជាមាន

៧ែផ្នកក៏េដាយ

ែផ្នកនីមួយៗមាន្របែវងមិនដូចគាេទ។

អ្នកគួរែតេធ្វើការចាប់អារម្មណ៍េទៅ

េលើេគាលបំណងៃន្រកុម ែដលមានន័យថា អ្វីែដលេគរពឹងថានឹងទទួលបានបនាប់ពីវគ្គបណ្ដុះ បណា្ដល។
ែផ្នកទី១

និងទី២បានឲ ទំងន់េទៅេលើព័ត៌មានអំពី្របវត្តិទូេទៅ។

េបើសិនជា្រកុមមិនមាន

ចំណាប់អារម្មណ៍េទៅេលើែផ្នកេនះេទ ប៉ុែន្តេផាតេទៅេលើលទ្ធផល ដូេច្នះគួរេផាតេទៅេលើលទ្ធផលវិញ។ ជាទូេទៅ
អ្នកចូលរួមមានទំេនារចង់បានជំនាញែដលអាចយកេទៅេ្របើ្របាស់ជាក់ែស្តងជាងេនះ។
ការពិភាក និងការផាស់ប្តូរព័ត៌មានអាចជាកតាមាន្របេយាជន៍េដើម ីព្រងឹងបែន្ថមេទៅេលើការបណ្ដុះបណា្ដល។
សំរាប់ថាក់រយៈេពល ៣ៃថ្ង
ចូរពិភាក ែផ្នកទី១

និងទី២

េនៅៃថ្ងទី១។

េដាយែផ្អកេទៅេលើ្របតិកម្មតបរបស់្រកុម

អ្នក្របែហលជាអាច

បន្តេទៅែផ្នកទី៣។ េនៅៃថ្ងទ២
ី ចូរបេ្រងៀនអំពីែផ្នកទី៣ ទី៤ និងទី៥។ េនៅៃថ្ងទី៣ ចូរពិភាក ែផ្នកទី៦ និង ទី៧។
ការកត់សំគាល់អំពីភាពរីកចំេរីនរបស់អ្នកចូលរួមមានសារសំខាន់ណាស់។
ជំរុញទឹកចិតឲ
្ត េលើកយកបទពិេសាធន៍ផាល់ខ្លួនមកែចករែលកេនៅក្នុងថាក់េរៀន។
គួរ្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តឲ េ្របើែផ្នកទី៦

េដើម ីេដាះ្រសាយប

ជាពិេសស

ពួកេគ

គំលាតឌីជីថលេនៅក្នុង្របេទសរបស់េគ

េរៀងៗខ្លួន។ ែផ្នកទី៧ បានផ្តល់នូវឱកាសមួយក្នុងការសរុបេនៅេពលបញ្ចប់ថាក់។
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ពួកេគគួរ្រតូវបាន

អំពីអក
ន និពនធ
េលាក

Ang

Peng

Hwa

គឺជាសា្រសាចារ

េនៅសាលាបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងទូរគមនាគមន៍
Nangyang

្របេទសសឹង្ហបូរី។

បេ្រងៀនច ប់សារព័ត៌មាន
អភិបាលអុីនធឺែណត។

ម៉ ងេទៀត

និងនាយកៃនមជ មណល្រសាវ្រជាវអុីនធឺែណតសឹង្ហបូរី
Wee

Kim

Wee

ក្នុងថានៈជាេមធាវីតាមរយៈរគ្គបណ្ដុះបណា្ដល

និងនេយាបាយ។

២០០៤

២០០៥

េលើអុីនធឺែណត

អុីនធឺែណតអាច្រតូវបាន និងកំពុងែត ្រពមទាំងគួរែត មានការដាក់បទប
េនៅឆាំ

ស្តីពីសង្គមព័ត៌មានវិទ ។

េ្រកាមចំណងេជើងថា

បានេលើកេហតុផលគាំ្រទថា
។

គាត់្រតូវបានែតងតាំងេដាយអគ្គេលខាធិការអង្គការសហ្របជាជាតិ

ការងារអភិបាលអុីនធឺែណត

គាត់បាន

ការសិក ្រសាវ្រជាវរបស់គាត់គឺស្ថិតេនៅក្នុងែផ្នក

េសៀវេភៅរបស់គាត់ែដលបានេបាះពុម្ពក្នុងឆាំ

ការេរៀបចំភាព្រចបូក្រចបល់៖ការដាក់បទប

ៃនសាកលវិទ ល័យបេច្ចកវិទ

ឲ េធ្វើការេនៅ្រកុម

េដើម ីេរៀបចំរបាយការណ៍សំរាប់កិច្ច្របជុំកំពល
ូ ពិភពេលាកឆាំ
េ្រកាយមក

២០០៥

គាត់បានជួយបេង្កើតបណា្ដញៃនបណិតសភាសំរាប់ការអភិបាល

អុីនធឺែណតពិភពេលាក (Global Governance Academic Network) ក្នុងឋានៈជា្របធានកិត្តិយស។
នាេពលបច្ចុប ន្ន គាត់មានតួនាទីជា្របធានៃនមជ មណលសារព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍អាសុី (Asian Media
Information

and

Communication

Centre)។

ម ៉ងេទៀត

គាត់ក៏ជា្របធានៃន្រកុម្របឹក ភិបាល

ៃនវិទ សានគមនាគមន៍ Mudra (Governance Council of the Mudra Institute of Communications)
េនៅទី្រកុង Ahmedabad ្របេទសឥណាផងែដរ។ គាត់បានឈប់សំរាកពីតួនាទីជា្របធានចាប់ពី ែខកក្កដា ឆាំ
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២០០៨

រយៈេពល

១ឆាំសិក

េដើម ីដឹកនាំនិងជួយគាំ្រទការបេង្កើតៃនវិទ សាន្រសាវជាវ

គមនាគមន៍

Mudra។

UN-APCICT
មជ មណលអាសុីនិងបា៉សុីហ្វិចសំរាប់បណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន

និងគមនាគមន៍អភិវឌ ន៍ៃន

អង្គការសហ្របជាជាតិ(The United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and
Communication Technology for

Development, UN-APCICT) គឺជាសាប័នចំណុះៃនគណកម្មការ

េសដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ច្របចាំអាសុីនិងតំបន់បា៉សុីហ្វិចរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិ (The United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESPCAP)។ UN-APCICT
មានេគាលបំណងជួយព្រងឹងកិច្ច្របឹងែ្របងរបស់្របេទសជាសមាជិកៃន

ESCAP

ក្នុងការេ្របើ្របាស់

ICT

េដើម ីអភិវឌ សង្គមេសដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពសាប័ននិងធនធានមនុស ។ ការងារ របស់ UNAPCICT េផាតេទៅេលើ៖
១.

ការបណ្ដុះបណា្ដល៖

នេយាបាយ

េដើម ីបេង្កន
ើ ចំេណះដឹង

និងអ្នក្របកបវិជាជីវៈ

ICT

ក៏ដូចជាជំនាញែផ្នក

ICT

ដល់អ្នកេធ្វើេគាល

្រពមទាំងព្រងឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកបណ្ដុះបណា្ដល

ក៏ដូចជាវិទ សានបណ្ដុះបណា្ដល ICT ទាំងអស់
២.

ការ្រសាវ្រជាវ៖

េដើម ីទទួលការងារសិក ្រសាវ្រជាវនិងវិភាគទាក់ទងនឹងការអភិវឌ ធនធាន

មនុស ក្នុងវិស័យ ICT និង
៣. ការ្របឹក ៖ េដើម ីផល
្ត ់េសវា្របឹក អំពីកម្មវិធីអភិវឌ នធនធានមនុស េទៅដល់សមាជិក ESCAP
និងសមាជិកបនាប់បន ំដៃទេទៀត។
UN-APCICT មានទីតាំងេនៅទី្រកុង Incheon សារធារណៈរដ្ឋកូេរ។ http://www.unapcict.org
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ESCAP
ESCAP

គឺជាែផ្នកមួយៃនអង្គការសហ្របជាជាតិសំរាប់ការអភិវឌ តាមតំបន់

មជ មណលេម

សំរាប់ការអភិវឌ សង្គម

និង

្រពមទាំងមានមុខងារជា

េសដ្ឋកិច្ចៃនអង្គការសហ្របជាជាតិ្របចាំអាសុី

និងតំបន់

បា៉សុីហ្វិច។ អណត្តិនីមួយៗរបស់ ESCAP មានេគាលេដៅព្រងីកកិច្ចសហ្របតិបត្តិការរវាងសមាជិក ទាំង ៥៣
របស់ខ្លួន

ក៏ដូចជាសមាជិកបនាប់បន ំចំនួន

៩

េផ ងេទៀត។

ESCAP

ក្នុងការតភាប់គាជាយុទ្ធសា្រស្តរវាងកម្មវិធីថាក់ជាតិនិងថាក់ពិភពេលាក

បានផ្តល់នូវទស នៈវិស័យ

ក៏ដូចជាប

ែដលជួប្របទះេនៅ

កំរិតជាតិនិងពិភពេលាកផងែដរ។ វាផ្តល់ការគាំ្រទដល់រដាភិបាលេនៅក្នុងតំបន់ េដើម ីេធ្វើសាមគ្គីភាពេនៅក្នុង
តំបន់ក្នុងន័យគាំ្រទដល់វិធានការតំបន់សំរាប់េដាះ្រសាយប

្របឈម ទាក់ទងនឹងសង្គមេសដ្ឋកិច្ច្របចាំតំបន់

តាមែបបសកលភាវូបនីយកម្ម។ ការិយាល័យរបស់ ESCAP មានទីតាំងេនៅទី្រកុងបាងកក ្របេទសៃថ។
http://www.unescap.org

The Academy of ICT Essentials for Government Leaders
http://www.unapcict.org/academy

Academy

គឺជាកំរងមុខវិជាេ្របើសំរាប់បណ្ដុះបណា្ដលអំពី

នឹងេមេរៀនចំនួន
នេយាបាយ

ICTD

ែដលមាន្រគប់្រជុេ្រជាយ

ជាមួយ

៨ដំបូងមានេគាលបំណងបំពាក់ចំេណះដឹងនិងជំនាញសំខាន់ៗដល់អ្នកេធ្វើេគាល

េដើម ីេ្របើឱកាសែដលផ្តល់េដាយ

ICT

សំរាប់ការទទួលបាននូវេគាលេដៅអភិវឌ ន៍ជាតិ

និង

តភាប់គំលាតឌីជីថល។
េមេរៀនទី១៖ ការតភាប់រវាងកម្មវិធីេ្របើ្របាស់ ICT ជាមួយនឹងការអភិវឌ ែដលមានន័យ
េធ្វើឲ េលចេឡើងនូវប

គន្លឹះៗ

និងដំណាក់កាលសំេរចចិត្តេផ ងៗ

ចាប់ពីេគាលនេយាបាយ

រហូតដល់ដំណាក់កាលអនុវត្ត េដើម ីសំេរចបាននូវេគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហសវត ។
េមេរៀនទី២៖ ICT សំរាប់េគាលនេយាបាយអភិវឌ ន៍ ដំេណើរការ និងអភិបាល
េផាតេទៅេលើការេធ្វើេគាលនេយាបាយ

និងការអភិបាល

ទាក់ទងនឹងទស នៈវិស័យេផ ងៗអំពីេគាលនេយាបាយជាតិ

ICTD

យុទ្ធសា្រស្ត

និងផ្តល់ជាព័ត៌មានសំខាន់ៗ
និងគំេរាងការណ៍េលើក

ICTD។
េមេរៀនទី៣៖ កម្មវិធីេ្របើ្របាស់របស់ ICT េនៅក្នុងរដាភិបាលតាមែបេអឡិច្រតូនិច
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តំេកើង

្រតួតពិនិត េទៅេលើេគាលគំនិត

េគាលនេយាបាយ

និង្របេភទៃនកម្មវិធីេ្របើ្របាស់

របស់

e-

government ្រពមទាំងពិភាក ផងែដរអំពីវិធីែដល្របព័ន្ធ e-government ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង និងែស្វង
រកការរចនាេផ ងៗសំរាប់ជាជំេរីសពិចារណា។
េមេរៀនទី៤៖ ទំេនាររបស់ ICT សំរាប់ថាកដឹកនាំរដាភិបាល
ផ្តល់នូវគំនិតសុីជេ្រមៅទាក់ទងនឹងទំេនារ

ICT

បច្ចប
ុ ន្ន

ក៏ដូចជាទិសេដៅនាៃថ្ងអនាគតរបស់វា។

វាក៏េមើលផងែដរេទៅេលើេគាលពិចារណាគន្លឹះៗស្តីពីេគាលនេយាបាយ

និងបេច្ចកេទស

េនៅេពល្រតូវ

េធ្វើការសំេរចចិត្តទាក់ទងនឹង ICTD។
េមេរៀនទី៥៖ ការអភិបាលអុីនធឺែណត
ពិភាក ការអភិវឌ េគាលែដលកំពុង្រប្រពឹត្តិេទៅទាក់ទងនឹង

នេយាបាយអន្តរជាតិ

និងនីតិវិធី

សំរាប់្រគប់្រគងការេ្របើ្របាស់ និង្របតិបត្តិការរបស់អុីនធឺែណត។
េមេរៀនទី៦៖ ភាពជាឯកជន និងសន្តិសុខៃនព័ត៌មាននិងបណា្ដញ
េលើបងាញអំពីប

សន្តិសុខព័ត៌មាន

និងទំេនាររបស់វា

្រពមទាំងដំេណើរការៃនការបេង្កើត

យុទ្ធសា្រស្តសំរាប់សន្តិសុខព័ត៌មាន។
េមេរៀនទី៧៖ ការ្រគប់្រគងគំេរាង ICT តាមែបប្រទឹស្តីនិងការអនុវត្ត
ែណនាំឲ សា្គល់នូវេគាលគំនិតេផ ងៗសំរាប់្រគប់្រគងគំេរាងែដលទាក់ទងនឹងគំេរាង

ICTD

ដូចជាវិធីសា្រស្ត ដំេណើរការ និងវិន័យេផ ងៗសំរាប់្រគប់្រគងគំេរាង ែដលេគេ្របើ្របាស់េ្រចើន។
េមេរៀនទី៨៖ ជំេរីសៃនការផ្គត់ផ្គង់ថវិការសំរាប់ ICTD
េធ្វើការពិនិត េទៅេលើជំេរីសៃនការផ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាសំរាប់ ICTD និងគំេរាងេផ ងៗរបស់ e-government។
ភាពជាៃដគូឯកជននិងសាធារណៈ្រតូវបានេធ្វើឲ េឃើញច ស់ថាជាជំេរីសដ៏ល្អមួយ
សំរាប់ជាជំេរីសផ្គត់ផ្គង់េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ ។
េមេរៀនទាំងេនះកំពុង្រតូវបានែកតំរូវបែន្ថមេដាយបញ្ចូលនូវករណីជាក់ែស្តងក្នុងមូលដាន
េដាយៃដគូ

Academy

ជាតិេផ ងៗ

េដើម ីធានាថាេមេរៀនទាំងេនះមានភាពទាក់ទង

្រសាយតំរូវការរបស់អ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយក្នុង្របេទសេផ ងៗ។
ភាសាេផ ងៗផងែដរ។

េលើសពីេនះេទៅេទៀត
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និងអាចេដាះ

េមេរៀនទាំងេនះក៏្រតូវបានបកែ្របជា

េមេរៀនទាំងេនះនឹង្រតូវបានេធ្វើឲ មានបច្ចុប ន្នភាពជា

្របចាំេដើម ីឲ ពួកវាមានភាពទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយ
បែន្ថមែដលេផាតេទៅេលើ ICTD សំរាប់សតវត ទី ២១។

ែដលេធ្វើេឡើង

និងេដើម ីបេង្កើតេមេរៀនថ្មៗ
ី

បណិតសភា APCICT ែដលមានេនៅេលើបណា្ដញ (AVA http://ava.unapcict.org)


ជាទំរង់ៃនការសិក ពីចំងាយសំរាប់ Academy



្រតូវបានរចនាេឡើងេដើម ីធានាថារាល់េមេរៀន

Academy

ទាំងអស់្រតូវមានេមេរៀន

ការបងាញ

និងករណីជាក់ែស្តងេផ ងៗ ែដលអាចចូលេទៅេ្របើបានតាមរយៈ បណា្ដញ។


បង្កលក្ខណៈឲ អ្នកសិក អាចសិក ឯកសារេផ ងៗតាមសមត្ថភាពេរៀនរបស់ពក
ួ េគ

បណា្ដញកណា្ដលសំរាប់កច
ិ ស
្ច ហការតាមេអឡិច្រតូនច
ិ (e-Co Hub http://www.unapcict.org/ecohub)


េគហទំពរ័ ផ្តល់ធនធាន និងបណា្ដញផាស់ប្តូរចំេណះដឹងអំពី ICTD



ផ្តល់នូវភាពងាយ្រសួលក្នុងការចូលេទៅយកធនធានតាមេមេរៀន



អ្នកេ្របើ្របាស់អាចចូលរួមការពិភាក េលើបណា្ដញ និងកាយជាែផ្នកមួយៃនសហគមន៍េលើ បណា្ដញ
e-Co Hub ែដលមានតួនាទីផាស់បូរ្ត និងព្រងីកឃាំងចំេណះដឹងអំពី ICTD

សូមចុះេឈាះេលើបណា្ដញេដើម ីទទួលបានផល្របេយាជន៍េពញេលញពីេសវាផ្តល់េដាយ AVA និង e-Co Hub
េនៅ http://www.unapcict.org/join_form
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