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អង្គការឃែរ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មូលនិធិអង្គការសហបែជាជាតិដើមែបីបញែឈប់អំពើហិងែសាលើស្តែ ី(UN Trust Fund) និងរដ្ឋែភិបាលអូសែ្តាលី 
សមែែប់ការគំាទែ ការងាររបស់អង្គការឃែរ ដើមែបីបញែឈប់អំពើហិងែសាលើស្តែ។ី មូលនិធិទំាងនែះ បានជួយស្តែបីង្កើនជំនាញក្នងុការទប់ទល់នឹង 
ការបៀតបៀនផ្លវូភែទ ជួយលើកទឹកចិត្តវិស័យ ឯកជនក្នងុការឆ្លើយតប និងអន្តរាគមន៍ដើមែបីការងារបុគ្គលិករបស់ពួកគែ និងក៏បានជួយលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិស្តែីក្នុងការរស់នៅ ដោយគា្មែនអំពើហិងែសា និងការរីសអើងគែប់បែភែទ។

អង្គការឃែរកម្ពុជា ក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះកែសួងកិច្ចការនារី កែសួងមហាផ្ទែ កែសួងសុខាភិបាល និងកែសួងការងារ និងបណ្តុះ 
បណ្តែលវិជា្ជែជីវៈពែមទំាងបណ្តែនាយកដ្ឋែនរបស់ខ្លនួនីមួយៗ និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល 
នានា សំរាប់ការសហការ និងគាទំែ។

របាយការណ៍ពហុវិស័យនែះ អាចបង្កើតទែបើងបានដោយសរជំនួយសបែបុរសធម៌របស់មូលនិធិអង្គការសហបែជាជាតិដើមែបីបញែឈប់អំពើ
ហិងែសាលើសែ្តី (UN Trust Fund)។ ព័ត៌មានសមែែប់របាយការណ៍នែះតែូវបានចងកែង រៀបចំ និងកែសមែួលដោយអង្គការឃែរកម្ពុជា។ 
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ការឆ្លើយតបលើអំពើហិងែសាលើសែ្ត ី គឺជាសកម្មភាពអាទិភាព មួយ 

សមែែប់រដ្ឋែភិបាលកម្ពជុា។ ផែនការសកម្មភាពជាតិលើកទី២ស្តពីី 

ការទប់ស្កែត់ អំពើ ហិងែសាលើសែ្តីឆ្នែំ ២០១៤-២០១៨  ដក់ចែញនូវ 

 របៀបវារៈបែកប ដោយ មហិច្ឆតា របស់កម្ពុជា។

ភាពរីកចមែើនជាចែើនតែូវបានបង្កើតឡើង ចាប់តាំងពីការបើក 

ឱែយមាន ការអនុវត្តន៍ផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការទប់ស្កែត ់

អំពើ  ហិងែសា លើ សែ្តី ឆ្នែំ២០១៥។

ឯកសរនែះផ្តល់បច្ចុបែបន្នភាពសង្ខែបស្តីពីភាពរីកចមែើនរបស់ 

កម្ពុជា ដែលឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងរបស់ផែនការសកម្មភាព 

ជាតិ ស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី ដោយមានភា្ជែប់ជាមួយ

ករណីសិកែសាខ្លីៗ ដែល ពណ៌នាពីគមែែង និងការផ្តួចផ្តើមគំនិត 

នានា ដែលតែូវ បានអនុវត្ត ទូទាំង បែទែស។ ករណីសិកែសាទាំងនែះ 

បានមកពីស្ថែប័ន ចមែុះតាមផ្នែក នីមួយៗ និងចង្អុលបងា្ហែញអំព ី

វិធីសស្តែនែការផ្តួចផ្តើមគំនិតដើមែបីបញ្ចប់អំពើហិងែសា លើស្តែី ដែល 

មានឥទ្ធិពល និងជួយឱែយជីវិតរស់នៅរបស់ស្តែី កម្ពុជាមានភាព 

បែសើរឡើង។ 

ផែនការសកម្មភាពជាតិលើកទី២ ស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើ 
ហិងែសាលើសែ្តី ហៅកាត់ថា (NAPVAW) ឆ្នែំ ២០១៤-២០១៨ បាន
រៀបចំឡើងដោយទាញយកការអនុវត្តន៍ល្អៗ និងមែរៀនដែលបាន 
មកពីការអនុវត្តន៍នែផែនការសកម្មភាពជាតិលើកទីមួយ ស្តីពីការ 
ទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្ត ី ឆ្នែ២ំ០០៩-២០១៣។ ការតែតួពិនិតែយ
ឡើងវិញនែផែនការសកម្មភាពជាតិ លើកទី១ (NAPVAW) បានលើក 
ឡើងនូវតមែវូការសមែែប់ពួកយើង ក្នងុការផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់ 
លើការការទប់ស្កែត់ ដែលយើងអាចទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើ ស្តែី 
មុននឹងវាអាចកើតឡើង។ ការធានាឱែយបានថា សែ្តីទាំងឡាយ  
ទទួលបាននូវសែវាកម្មដែលមានគុណភាព ពីអ្នកដែលមានការ 
បណ្តះុបណ្តែលបែកបដោយវិជា្ជែជីវៈ ដើរតួនាទីយា៉ែងសំខាន់ ក្នងុ 
ការ ទទួលបានភាព ជោគជ័យក្នងុគោលបំណងនែះ។ ទោះយ៉ាែងណ 
ក៏ដោយ វាកាន់តែបែសើរ បែសិនបើយើងអាចទប់ស្កែត់អំពើហិងែសា
លើសែ្តី មុនពែល វា កើតឡើងក្នុង ដំណក់កាលដំបូង។ ដូច្នែះ 
ការអប់រំ ការ លើកកម្ពស់ការ យល់ដឹង និងការធ្វើ ការជាមួយយុវជន 
គឺមានសរៈសំខាន់ណស់ ហើយ យើងតែូវកំណត់កែុម គោលដៅ 
ទាំងនែះដែលជាកែុមពុំ ធា្លែប់បានបែពែឹត្តអំពើហិងែសា ដើមែបីដោះ 
សែែយ បញ្ហែរបស់ពួកគែ ។ 

លោកជំទាវ សុី ដែហ្វីន - រដ្ឋលែខាធិការកែសួងកិច្ចការនារី

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 3
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�អំពើហិង្សាលើស្ត្ី�និងកុមារីក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

អំពើហិងែសាលើស្តែី និងកុមារី គឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុសែសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលរារាំងសែ្តី និងកុមារី នៅ 

កម្ពជុាទទួលបានសិទិ្ធ និងការអភិវឌែឍន៍ពែញលែញ។ សែ្តនិីងកុមារីនៅតែបន្តជាជនរងគែែះដោយសរ 

អំពើ ហិងែសា ផ្លូវ កាយ ក៏ដូចជា អំពើហិងែសាផ្លូវភែទ និងសែដ្ឋកិច្ច ដែលកើតឡើងបែទាក់គា្នែនៅគែប់ផ្នែក 

ទាំងអស់នែ ការ រក បែែក់ចំណូល វបែបធម៌ ក៏ដូចជា ឋានៈ និងតួនាទីនៅក្នុងជីវិតរស់នៅបច្ចុបែបន្នរបស់ 

ពួកគាត់ ។ អំពើហិងែសា លើ សែ្ត ីគឺជាមូលហែតុ និងលទ្ធផលនែវិសមភាពយែនឌ័រក្នងុបែទែស កម្ពជុា ហើយ 

វា កំពុងតែបានបន្តជា ឧបសគ្គក្នុងការអភិវឌែឍន៍បែទែស បែកបដោយនិរន្តរភាព និង បែសិទ្ធភាព។

"ការស្ទង់មតិថា្នែក់ជាតិស្តពីី សុខភាពនិងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ស្តែកី្នងុបែទែសកម្ពជុា" ឆ្នែ ំ២០១៥ 

បងា្ហែញថា មា្នែក់ក្នងុចំណោមបែែនំាក់ដែលមានអាយុចន្លែះពី ១៥-៦៤ឆ្នែ ំធា្លែប់ទទួល រង គែែះដោយសរ 

អំពើ ហិងែសា   ផ្លូវភែទ និងរាងកាយពីដែគូស្និទ្ធស្នែលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់។  បែហែល ជា ៤៩% នែសែ្តី 

ដែលរងអំពើហិងែសាពីដែគូស្និទ្ធស្នែល ពុំធា្លែប់បានបែែប់នរណមា្នែក់ឡើយអំពីការ រងគែែះដោយសរ 

អំពើហិងែសា ទាំងនែះ ហើយមានតែឹមតែ ២៤% ប៉ុណោ្ណែះ ដែលធា្លែប់បាន រកសែវា កម្ម ផ្តល់ជំនួយជា 

ផ្លូវការ ។

ការសិកែសាសែែវជែែវឆ្នែ២ំ០១៣ដោយដែគូសមែែប់ការទប់ស្កែត់    (Partner For Prevention) ដែល 

ជាគមែែងរបស់ទីភា្នែក់ងារចំរុះនែអង្គការសហបែជាជាតិបានបងា្ហែញថា បុរសមា្នែក់ក្នងុ ចំណោម  បុរស 

បីនាក់ ធា្លែប់បែពែតឹ្តអំពើហិងែសាលើរាងកាយ និងអំពើហិងែសាផ្លវូភែទ ទៅលើដែគូស្នទិ្ធស្នែល ហើយមា្នែក់ ក្នងុ  

ចំណោមបែែំនាក់នែបុរស អាយុចន្លែះពី ១៨-៤៩ឆ្នែំបាននិយាយថា ពួកគែធា្លែប់ រំលោភសែព សន្ថវៈ 

ទៅលើកុមារី ឬសែ្ត ី ដែលធា្លែប់ស្គែល់ និងមិនធា្លែប់ស្គែល់គា្នែពីមុនមក ។ បុរស ជាង ៤៤% ដែលបាន 

សរភាពទទួលថាខ្លនួបានបែពែតឹ្តការរំលោភសែពសន្ថវៈ បានរៀបរាប់ថា ពួកគែពំុធា្លែប់ បានឆ្លង កាត់ 

 ចំណត់ការតាមផ្លូវចែបាប់ម្តងណឡើយ ។

ការស្ទង់មតិបែជាសស្តែ និងសុខភាពនៅកម្ពុជាឆ្នែំ ២០១៤ បានបងា្ហែញថា ស្តែីមាន ចំនួនពីរ ដង  

បែៀបធៀបទៅនឹងបុរស ដែលជឿជាក់ថាស្វែមី អាចវាយបែពន្ធរបស់ខ្លនួបាន នៅ ក្នងុកាលៈទែសៈ  

ជាក់លាក់ណមួយ (សែ្តី៥០% ធៀបនឹងបុរស ២៧%)។ ការលើក ឡើងនែះ បងា្ហែញឱែយឃើញថា  

ផ្នត់គំនិតយែនឌ័រដែលបង្កគែែះថា្នែក់ក្នុងបែទែសកម្ពុជាមួយចំនួន នៅ តែបន្តអនុវត្ត ហើយនៅតែ 

ទទួល យកដោយបែជាជនកម្ពុជា ហើយទាងំនែះតែវូការធ្វើការផ្លែស់ប្តរូនូវជំនឿ ឬផ្នត់គំនិត ដែលបាន 

ចាក់ ឬសយ៉ាែងជែែ និងអាកបែបកិរិយាផែសែងៗ។

ដើមែបីទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើស្តែី វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណស់ក្នុងការកៀងគរឱែយមានការ 
ចូលរួមពីបុរស ហើយដើមែបីធ្វើការផ្លែស់ប្តូរឥរិយាបថទាំងឡាយ ដូច្នែះបែជាជនក្នុងសហគមន៍នឹង 
យល់ថាអំពីហិងែសា ទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ និងការបៀតបៀនផ្លូវភែទគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ។ 
អង្គការ ឃែរ ធ្វើការ ជាមួយអង្គការយុវជនជាដែគូ និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន ដោយពួកគាត់អាចជមែុញ  
នឹងលើកទឹកចិត្តឱែយមានការចូលរួមពីបែជាជនក្នងុសហគមន៍។ កែែមការអនុវត្តន៍ផែនការសកម្មភាព  
ជា តិលើក ទី២ ស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើស្តែី អង្គការឃែរក៏បានធ្វើការកៀងគរឱែយមានការចូល
រួម របស់និយោជកក្នុង វិស័យឯកជន ដើមែបីទប់ស្កែត់ហិងែសាលើសែ្តីដែលស្ថិតនៅក្នុងកែុមបែជាជន 
ដែល ងាយរងគែែះបំផុត ដូចជាសែ្តីដែលបានចំណកសែុកមកទីបែជុំជនដើមែបីការងារ។ អង្គការ 
ឃែរមាន គមែែងបន្តកិច្ចគំាពាររបស់ខ្លនួ ទៅដល់អ្នកគែប់គែងអាជីវកម្ម ដើមែបីអនុវត្តគោលនយោបាយ 
នៅ   កន្លែងធ្វើការ ដែល ជួយ ការពារ និងទប់ស្កែត់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនពីការរបៀតបៀនផ្លូវភែទដែល 
កើត ឡើងនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរ ។ 

លោកសែី ចូអាន ហ្វែរលី នាយិកាអង្គការឃែរកម្ពុជា
4 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

សែចក្តីផ្តើម
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ផ្នការសកម្មភាពជាតិលើកទី២�ស្តីពីការទប់ស្ក្ត់អំពើហិង្សាលើស្ត្ី�ឆ្ន្ំ២០១៤-២០១៨

ផែនការសកម្មភាពជាតិលើកទី២ ស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសា 

លើសែ្តតីែវូ បានដក់ឱែយអនុវត្តក្នងុឆ្នែ២ំ០១៥ ដោយការបង្កើតនែះផ្អែក 

យ៉ាែងសំខាន់  លើ  បទ ពិសោធន៍ និងការតែួតពិនិតែយឡើងវិញលើផែន

ការសកម្មភាពជាតិលើក ទីមួយ ស្តពីីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើស្តែី  

ដែលបានបែើបែែស់ចាប់តាំងពី ឆ្នែំ ២០១២។ ការបង្កើតផែនការ 

សកម្មភាពលើកទី២នែះ  បានបែើបែែស់វិធីសសែ្ត បែប  ចូលរួម និង

រាប់បញ្ចូលទំាងការបែឹកែសាជាមួយជនរងគែែះដោយសរអំពើហិងែសា 

ស្ថែប័នរដ្ឋែភិបាល អង្គការសង្គមសីុវិលស្ថែប័នអប់រំនានា និងតំណង 

មកពី កែុម ផែសែងៗទៀត ដែលបែឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទៅនឹង 

អំពើ ហិងែសា លើស្តែី។

គោលដៅយុទ្ធសស្តែទំាងសែងុនែផែនការសកម្មភាពជាតិលើក 

ទី២ ស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើស្តែី គឺដើមែបីកាត់បន្ថយអំពើ 

ហិងែសាលើសែ្ត ី និង កុមារី គែប់រូបភាព តាមរយៈការបង្កើនឱែយមានបទ 

អន្តរាគមន៍ក្នងុការទប់ស្កែត់ និងពងែឹងការឆ្លើយតប ពែមទាំងបង្កើន 

ការទទួលបានសែវាកម្មដែលមាន គុណភាព និងកិច្ចសហបែតិ បត្ត ិការ 

និងការសមែបសមែួលបែបពហុវិស័យ។ តំបន់យុទ្ធសស្តែ ទាំង 

បែែំខាងកែែមនែះ តែូវបានដក់ចែញជា អាទិភាព ៖

១� ការទប់ស្កែត់បឋម

២� ការការពារផ្នែកចែបាប់ និងសែវាកម្មពហុវិស័យ

៣� ការកសង និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងចែបាប់

៤� ការកសងសមត្ថភាព

៥� ការតាមដន ការពិនិតែយ និងការវាយតម្លែ

បនា្ទែប់ពីការអនុម័តផែនការសកម្មភាពជាតិលើកទី២ ស្តពីីការទប់ 

ស្កែត់ អំពើហិងែសាលើស្តែ ី កែមុការងារបច្ចែកទែសយែនឌ័របានបង្កើត 

កែមុការងារ បច្ចែកទែសមួយទៀតលើអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ  

ដើមែបីតែួតពិនិតែយ ដំណើរ  ការនែការសមែបសមែួល និងដើមែបីពិនិតែយ  

ការអនុវត្តន៍ផែនការសកម្មភាព ជាតិ លើកទី២ ស្តីពីការទប់ស្កែត ់

អំពើហិងែសាលើស្តែ។ី កែមុការងារ បច្ចែក ទែសអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹង 

យែនឌ័រដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ សុីដែហ្វិន រដ្ឋលែខាធិការ 

កែសួងកិច្ចការនារី។ សមាជិកនែកែុមការងារនែះ រួមមាន តំណង 

កែសួង ចំណុះរដ្ឋែភិបាល មា្ចែស់ជំនួយ និងភាគីពាក់ព័ន្ធពីអង្គការជាតិ  

និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាកែុមសង្គមសុីវិល។

ករណីសិកែសានីមួយៗ មានបែភពពីកែុមការងារបច្ចែកទែសអំពើ 

ហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ។ ទោះបីជាពួកគែមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មាន 

លម្អិតគែប់ជែងុជែែយលើរាលស់កម្មភាពគមែែងនិងការចាប់ផ្តើម

ទំាងឡាយដែល កំពុង អនុវត្តលើផែនការសកម្មភាពជាតិលើកទី២ក្នងុ 

បែទែសកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែ ពួកគ ែបាន  ផ្តល់ជា ទិដ្ឋភាពទូទៅ ដែលក្នងុ 

នះឃើញមានថា ក្នុងដំណើរការបានពាក់ កណ្តែលរបស់ផែនការ 

សកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើ ហិងែសា លើស្តែី គឺ កំពុងជះ 

ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ជីវិតរបស់ស្តែី និងកាត់បន្ថយ បទពិសោធន ៍

ហិងែសា របស់ពួកគាត់ផងដែរ។

បើទោះបីវាជាបញ្ហែពិបាកក្នងុការដោះសែែយ  បុ៉ន្តែយើងតែវូតែ  
នៅមាន គំនិតវិជ្ជមាន និងប្តែជា្ញែបញែឈប់រាល់ទមែង់នែអំពើហិងែសាលើស្តែ ី 
ក្នុង បែទែស កម្ពុជា។ វាតែូវការការប្តែជា្ញែចិត្តរយៈពែលវែង និងការ 
ចូលរួម សហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ទំាងអស់។ អំពើហិងែសាលើស្តែគឺីអាច 
ទប់ស្កែត់ បានដោយមានធនធានគែប់គែែន់ និងដែគូដើមែបីជួយអនុវត្ត 
ផែនការ សកម្មភាព។ យើងអាចបន្តដើមែបីធ្វើឱែយការទប់ស្កែត់ និង 
ការកាត់ ទោសលើអំពើហិងែសាលើស្តែីកាន់តែបែសើរ ក៏ដូចជាធានា 
ឱែយ  បាន ថា  ស្តែ ីនិងកុមារី ដែលធា្លែប់រងអំពើហិងែសាទទួលបានការគាំទែ
ល្អបំផុតដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការរបស់ពួកគែ។

លោកជំទាវ គឹម សែដ្ឋែនី រដ្ឋលែខាធិការកែសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 5

សែចក្តីផ្តើម

បទដ្ឋានអបាបបរមា និងគោលការណ៍ណានាំ៖
គោលការណ៍ណែនំាថ្មមួីយចំនួនតែវូបានបង្កើតឡើង ឬកំពុងតែវូបានធ្វើឡើងដើមែបីឱែយសែបតាមផែនការសកម្មភាពជាតិស្តពីីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសា 
លើស្តែ។ី បទដ្ឋែនអបែបបរមា និងគោលការណ៍ណែនាំទាំងនែះតែូវបានរចនាឡើងដើមែបីធានាថា រាល់ការផ្តល់សែវាកម្ម គឺសមសែបទៅនឹងគោល 
បំណង ពែមទាំងឆ្លើយតបនឹងតមែូវការរបស់បែជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងបែើបែែស់សែវាកម្មទាំងនែះ។

 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបញ្ជូនសែ្តី និងក្មែងសែីដែលជាជនរងគែែះដោយសរអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ
 បទដ្ឋែនអបែបបរមាស្តីពីការបែឹកែសាជាមូលដ្ឋែនជាមួយសែ្តីរងគែែះដោយអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ
 សៀវភៅស្តីពីការគែប់គែង និងការថែទាំសុខភាពសមែែប់ស្តែីរងគែែះដោយអំពើហិងែសាពីដែគូស្និទ្ធស្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ
 ការប្តែជា្ញែចិត្តដើមែបីបងា្កែរ និងឆ្លើយតបនឹងអំពើហិងែសាលើកុមារនៅកម្ពុជា
 បទដ្ឋែននែការសមែបសមែួល និងគោលការណ៍ណែនាំ



សក្កិសិដ្ឋ សមាគមអភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជន 
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សិស្សឆ្នើមកម្ពុជាដើម្បីសិទិ្ធស្្តី

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសសែ្តទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម ៣�២�១�២ ការអប់រំ និងយុវជន

លទ្ធផលទី២៖  បង្កើនចំណែះដឹង និងជំនាញដល់កុមារ យុវជន និងមនុសែសពែញវ័យ ដើមែបីលើកកម្ពស់ និងបង្កើនសមធម៌យែនឌ័រ 
ទំនាក់ទំនងដែលគា្មែន អំពើហិងែសា ពែមទំាងការលើកកម្ពស់ឥរិយាបទ និងការអនុវត្តន៍ការគោរពសិទ្ធមិនុសែស (រួមមាន 
សិទ្ធផិ្លវូភែទ សមភាពយែនឌ័រ និងផ្លវូភែទ)

អង្គការ៖ ឃែរកម្ពុជា

ឈ្មាះគមាាង៖ កន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថិភាព សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព 

ដាគូសហការ៖ សមាគមអភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជន (PHD)

កាុមគោលដៅ៖  សិសែស និងនិសែសិតតាមវិទែយាល័យ និងសកលវិទែយាល័យ 
ជាពិសែសសិសែសបែុសៗក្នុង ទីកែុងភ្នំពែញ។

សកម្មភាពជាចែើនរបស់អង្គការឃែរ ដើមែបីកាត់ 

បន្ថយ  អំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រក្នុងបែទែស 

កម្ពជុាបានផ្តែត លើការផ្តល់អំណចដល់ស្តែីឱែយមាន

ជំនឿចិត្ត ក្នុងការកែែកឈរដើមែបីសិទ្ធិរបស់ពួក 

គាត់។ ទោះជាយ៉ាែងណក៏ដោយអង្គការឃែរក៏ទទួល 

ស្គែល់ផងដែរថា ការកៀងគរឱែយមានការចូលរួមរបស់ 

បុរសៗ គឺជាគន្លះឹនែការផ្លែស់ប្តរូឥរិយាបទដែលមាន 

ឬសគល់យា៉ែងជែែទាំងនែះ ។

សក្កិសិដ្ឋ អាយុ ១៥ឆ្នែំ ជាយុវជនមា្នែក់ក្នុង 

ចំណោម យុវជនជាចែើនទៀតដែលបានទទួលការ 

បណ្តះុបណ្តែល ពីអង្គការដែគូក្នងុសែកុរបស់អង្គការ 

ឃែរហៅថា សមាគមអភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជន លើ 

បែធានបទជាចែើន ដែលពំុមានក្នងុកម្មវិធីអប់រំរបស់ 

សលា កាលពីខែមែស ឆ្នែ ំ ២០១៤។ សក្កសិិដ្ឋ 

បានរៀនពីជំនាញថ្មីៗជាចែើនដូចជា ការរៀបចំវគ្គ 

បណ្តះុបណ្តែលកែែផ្លវូការ ជាមួយកែមុសិសែសនិសែសតិ  

ដែលក្នុងនះយុវជនមា្នែក់នែះ បានទទួលព័ត៌មាន

លម្អិតលើបែធានបទដូចជា  យែនឌ័រ ឬអំពើហិងែសា 

ទាក់ទង នឹងយែនឌ័រ។

គាត់គឺជាមិត្តអប់រំមិត្តមា្នែក់ ក្នុងចំណោមមិត្តអប់រ ំ

មិត្តជាចែើននាក់ នៅក្នុងសលារបស់គាត់នៅទីកែុង 

ភ្នពំែញ ហើយគាត់បានបានរៀបចំវគ្គបណ្តះុបណ្តែល  

ក្នុងគោល បំណងធ្វើឱែយមានការផ្លែស់ប្តូរឥរិយាបទ 

ចំពោះសែ្តី។ វគ្គបណ្តុះ បណ្តែល ទាំងនះផ្តែតលើ  

បែធានបទសំខាន់ៗជាចែើន ដូចជា យែនឌ័រឬតួនាទ ី

សែ្ត ីនិងបុរសក្នងុសង្គម។ ជៀសជាងការ បណ្តះុបណ្តែល  

ដែលអាចមានភាពធុញទែែន់នៅក្នុងថា្នែក់រៀន អ្នក  

ចូលរួមបានធ្វើសកម្មភាពផែែសងៗដូចជា ការស្វែង 

6 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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លោក អ៊ូ រតនៈ នាយកបែតិបត្តិសមាគមអភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជន

រក គំនិត ឬធ្វើការងារជាកែមុដោយបែើរូបភាព ដែល ឆ្លះុបញ្ចែងំពីកា  រគិត របស់ពួកគាត់។ មកដល់ពែលនែះ សក្កសិិដ្ឋ បានបើក វគ្គបណ្តះុបណ្តែល

ធំៗចំនួនពីរដងរួចមកហើយ ដែលមាន អ្នកចូល រួមចន្លែះ ពី ២០-២៥នាក់ ក្នុងមួយវគ្គ។

សក្កិសិដ្ឋក៏បានរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តែលកែែផ្លូវការ មួយទល់នឹងមួយជាមួយមិត្តភក្តិ គែួសរ អ្នកជិតខាងពីរទៅបីដងផងដែរក្នុងមួយ

ខែ។ សក្កិសិដ្ឋនិយាយថា "វាជា រឿង ទូទៅ សមែែប់បុរសដែលពួកគាត់គិតថាការប៉ះពាល់កែ្មងសែីៗជារឿងធម្មតា ហើយសែីៗភាគចែើន 
បានសែែកឱែយបុរសៗវិញ ដូច្នែះវាបង្កើតជា ជម្លែះ  ក្នុងសលា ។ ខ្ញុំបានចែករំលែកនូវសរ និងព័ត៌មានជាចែើនស្តីពីការបញ្ចប់អំពើហិងែសាលើ
សែ្តី ដើមែបីជមែុញឱែយបុរសៗនៅសលាមានការគោរព ចំពោះសែីៗ។"

លោក អ៊ូ រតនៈ នាយកបែតិបត្តិ សមាគមអភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជនពនែយល់ថា វាមានសរៈសំខាន់ណស់ក្នុងការឱែយកែ្មងបែុស និង 

បុរសៗ ចូលរួម សកម្មភាពទប់ស្កែត់នានា បែសិនបើយើងចង់បញែឈប់អំពើហិងែសាលើស្តែី និងកុមារីក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

យើងចង់ជួយបង្កើតឱែយមានកន្លែងសុវត្ថិ ភាពជាចែើននៅតាមសលា និងសកលវិទែយាល័យ ដែលអាចធ្វើឱែយសិសែស ឬនិសែសិតសែីពុំមាន 
ការភ័យខា្លែច ក្នុងការមករៀន។ ការបៀតបៀនផ្លូវភែទធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការបន្តការសិកែសា ដូច្នែះវាសំខាន់ណស់ដែល 
យើងតែូវធ្វើការរួមគា្នែដើមែបីលុប បំបាត់វា។ ក្តីរំពឹងរបស់យើង គឺបង្កើតនូវសលាគំរូមួយដើមែបីលុបបំបាត់ការបៀតបៀនផ្លូវភែទ និងពាំនា ំ
យកវាទៅធ្វើការតស៊ូមតិនៅថា្នែក់ជាតិ ដូច្នែះ  កែសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងអាចពិចារណដើមែបីរកវិធីសសែ្តក្នុងការបញែឈប់អំពើហិងែសា
លើ សែ្តី នៅទូទាំងបែទែស។ 

លោក អ៊ូ រតនៈ នាយកបែតិបត្តិ សមាគមអភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជន
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យុវសិសែសក្នុងខែត្តរតនៈគិរី ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ
ផែសព្វផែសាយរបស់អង្គការឃែរ #ហែតុអ្វីតែូវបញែឈប់

©GMBFilms/CARE Cambodia

បុរសវ័យក្ម្ងប្ើប្្ស់ខ្ស្ភាពយន្តខ្លីដើម្បីពន្យល់ថា�ហ្តុអ្វីត្ូវបញ្ឈប់ការបៀតបៀនផ្លូវភ្ទ

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសសែ្តទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម  ៣�២�១�២ ការអប់រំ និងយុវជន

លទ្ធផលទី២៖  បង្កើនចំណែះដឹង និងជំនាញដល់កុមារ យុវជន និងមនុសែសពែញវ័យដើមែបីលើកកម្ពស់ និងបង្កើនសមធម៌យែនឌ័រ 
ទំនាក់ទំនងដែលគា្មែន អំពើហិងែសា ពែមទាំងការលើកកម្ពស់ឥរិយាបទ និងការអនុវត្តន៍ ការគោរពសិទ្ធិមនុសែស (រួមមាន 
សិទ្ធិផ្លូវភែទ សមភាព  យែនឌ័រ និងផ្លូវភែទ)

អង្គការ៖ ឃែរកម្ពុជា

យុទ្ធនាការ៖ ការបែកួតភាពយន្តខ្លី #ហែតុអ្វីតែូវបញែឈប់

ឈ្មាះគមាាង៖ កន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថិភាព សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព 

កាុមគោលដៅ៖ បុរសវ័យក្មែង អាយុចន្លែះពី ១៥-២៩ឆ្នែំ

តំបន់គោលដៅ៖ ទូទាំងបែទែសកម្ពុជា

ការបៀតបៀនផ្លូវភែទ គឺជាទមែង់មួយក្នុង 

ចំណោមទមែង់នែការរំលោភបំពានជាចែើនទៀត  

ដែលសែ្តីក្នុងបែទែស  កម្ពុជាបាន និងកំពុងឆ្លងកាត់ 

បុ៉ន្តែបុរសកម្ពុជាបែហែល ២០% ទៀត នៅតែស្តី 

បន្ទែសសែ្តីនិងកែ្មងសែី អំពីការបៀត  បៀនផ្លូវភែទ 

ដែលពួកគាត់បានជួបបែទះទៅវិញ ។ ដើមែបី ឆ្លើយតប 

នឹង ជំនឿ នែះការបែកួតភាពយន្តខ្ល ី#ហែតុអ្វតីែវូបញែឈប់  

របស់អង្គការឃែរ ស្នើឱែយបុរសវ័យក្មែងគិតពីផលប៉ះ

ពាល់នែការបៀតបៀនផ្លូវភែទលើស្តែី បនា្ទែប់ មក  

បង្កើត ជាវីដែអូខ្លី ដើមែបី ពនែយល់ដល់ មិត្ត ភក្តិ របស់  

ពួកគែថា តើ ហែតុ អ្វី តែូវតែបញែឈប់ការបៀត បៀន 

ផ្លូវភែទ។

ការបែកួតបែជែងនែះ តែវូបានផែសព្វផែសាយនៅតាម  

សលា រៀន សកលវិទែយាល័យ និងកែមុយុវជនជំុ វិញ     

បែទែស តាមរយៈបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយសង្គម និងយុទ្ធនាការ 

 ធ្វើ ដំណើរផែសព្វ  ផែសាយផ្ទែល់របស់អង្គការឃែរ។ មាន 

យុវជន ជាង ១០០០ នាក់ បានចូលរួម បង្កើតខែសែ 

ភាពយន្ត ហើយ  ភាព យន្ត  ខ្លី  ចំនួន ១៦ តែូវបានជែើស 

រីសចុងកែែយ  និងដក់បញ្ចែំងក្នុង វគ្គផ្តែច់ពែ័តែ។ 

ផលិតករដែលជាប់ដល់វគ្គ ផ្តែច់ពែ័តែ ទាំងអស់  មាន 

អាយុចន្លែះពី ១៦ និង២៩ឆ្នែំ ហើយ ពួកគែជឿជាក់ 

ថា ភាពយន្តខ្លរីបស់ខ្លនួបានផ្ញើសរយ៉ាែងចែបាស់លាស់ 

"ការបៀតបៀនផ្លូវភែទតែូវតែ បញែឈប់ " ។

ឡុង សុវិទូ អាយុ២៦ឆ្នែំមកពីកែុងភ្នំពែញបាន 

និយាយថា៖

ខ្ញុនិំងមិត្តភក្ត ិ បានសមែែចចិត្តផលិតភាពយន្តខ្ល ី #ហែតុអ្វ ីតែូវ បញែឈប់ ពីពែែះបែជាជនយើងមិននិយាយពីការបៀតបៀនផ្លូវភែទទែបើយ។ 
ខ្ញុំសងែឈឹមថាបែជាជន នឹងគិតពី បញ្ហែ នែះ ហើយចាប់ផ្តើមនិយាយពីវា។ នៅពែលពួកគាត់ ដឹង និងយល់ពីរឿងនែះ ពួកគាត់នឹងអាចចូលរួម 
ជាមួយ យើងដើមែបីបញែឈប់ការបៀតបៀនផ្លូវភែទទាំងអស់គា្នែ។  

8 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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ផលិតករដែលបានឈ្នះរងា្វែន់ ផលិតករឆ្នើមអាយុលើស២០ឆ្នែំ វណ្ណ សុីដរ៉ូ  (នៅខាងឆ្វែង) អាយុ ២៦ឆ្នែំ   ភាពយន្តខ្លីដែលល្អបំផុត  
ខាន់   ខាវ អាយុ១៨ឆ្នែំ និង ផលិតករឆ្នើមអាយុកែែម២០ឆ្នែំ វី មករា អាយុ១៩ឆ្នែំ

©GMBFilms/CARE Cambodia

សំ សុធារ៉ាែ មកពីខែត្តបាត់ដំបង មានអាយុ២៩ឆ្នែ ំដែលបានចូលដល់វគ្គផ្តែច់ពែ័តែយល់ថា "ភាពយន្តខ្លីរបស់ខ្ញុំបានអំពាវនាវឱែយមានការ 

ចូលរួមពីបុរស ដើមែបីធ្វើ ឱែយ សង្គម កាន់ តែបែសើរឡើង និង ការបញែឈប់ ការបៀតបៀន ផ្លូវភែទ។" គាត់បាននិយាយថា "យើងមិនអាចបញែឈប់ការ 
បៀតបៀនផ្លូវភែទបានឡើយ បើដរាបណមិនមានការចូលរួមទាំងអស់គា្នែ។ ហើយបុរសពិត មិនបៀតបៀន ផ្លូវភែទសែ្តីឡើយ ។"

ការបែកួតភាពយន្តខ្ល ី#ហែតុអ្វតីែវូបញែឈប់ ទទួលបានការគំាទែថវិកាដោយមូលនិធិ UN Trust Fund ក្នងុគមែែងបញែឈប់អំពើហិងែសាលើសែ្ត ី 

និងដោយមានការគំាទែដោយរដ្ឋែភិបាលអូសែ្តាលីផងដែរ។ ក្នងុនះក៏មានការគំាទែពីកែសួង អប់រំ យុវជននិងកីឡា និងកែសួងកិច្ចការនារី ។  

អង្គការឃែរគែែងនឹង ចែកចាយភាពយន្តខ្លីទាំងនះនៅតាមសលារៀន និងបែព័ន្ធសង្គមហ្វែសប៊ុកក្នុងបែទែសកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំង 

សកល លោក។ សូមទសែសនាភាពយន្តខ្លីទាំង១៦ ដែលបានជែើសរីសចុងកែែយតាមរយៈ៖ www.care-cambodia.org/whystop-winners

 វាអាចជាការពិបាកមួយសមែែប់បុរសក្នុងការយល់ពីផលប៉ះពាល់នែការបៀតបៀនផ្លូវភែទមកលើស្តែី ប៉ុន្តែការបែកួតភាពយន្តខ្លី 
#ហែតុអ្វតីែវូបញែឈប់ បានជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមមធែយាបាយដែលមានឥទ្ធពិលបំផុត។ បុរសវ័យក្មែងទំាងនែះតំណងឱែយសំឡែង 
នែការផ្លែស់ប្តូរ  ពួកគាត់គឺជាអ្នកតស៊ូ មតិ  ដ៏ខា្លែំងកា្លែបំផុតក្នុងជំនាន់ពួកគាត់។ 

អា៊ត  ពិសល - អ្នកគែប់គែងកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នែអង្គការឃែរកម្ពុជា

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 9
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ប៉ូ ចាំ - អ្នកទទួលផលបែយោជន៍ពីមណ្ឌលសន្តិភាព អង្គការបនា្ទែយសែី
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បែសិនបើយើង ចង់ទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី  

ក្នុង បែទែសកម្ពុជា វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ណស់ 

ក្នុងការ ភា្ជែប់ឱែយ មាន ការចូលរួមពីបុរស។ អង្គការ 

បនា្ទែយសែី បាន បង្កើត មណ្ឌលសន្តិភាព (Peace 

Centre) នៅក្នងុខែត្ត សៀមរាប ដែលបុរសអាច ស្វែង 

យល់អំពីយែនឌ័រ និងផ្នត់គំនិត សង្គម ក៏ដូចជា អំពើ 

ហិងែសាលើស្តែ។ី បុរសៗអាចទទួល ការគំាទែ ជា ក  ់ស្តែង 

ក៏ដូចជាការបែកឹែសាយោបល់ និង សិកែសា ស្វែងយល់ពី 

ដំណោះសែែយបែបអហិងែសាជាចែើនទៀត ។ 

 នៅខែត្តសៀមរាប យើងបានដក់ដំណើរ 
ទី អាសែ័យមួយដែលហៅថា មណ្ឌលសន្តិភាពដែល 
ដើរតួនាទីជាផ្ទះ សុវត្ថិភាព សមែែប់សែ្តីដែលរងគែែះ 
ដោយអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ  ដែលតែវូការ 
សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ។ យើង ផ្តល់ការបែឹកែសា 
យោបល់  អាហារ និងទីជមែកសុវត្ថិភាព សមែែប់ 
ពួក គាត់ស្នែក់នៅ។ លើសពីនែះទៀត យើងមាន 
កន្លែងសមែែប់បុរសផងដែរ ក្នងុការមកជួបអ្នកបែកឹែសា
យោបល់ដែលជាបុរសដូចគា្នែ ដូច្នែះ គាត់អាចរៀនពី 
សមភាពយែនឌ័រ និងសិទ្ធិរបស់សែ្តី។ យើងលើក  
ទឹកចិត្តពួកគាត់ឱែយធ្វើការសិកែសាស្វែងយល់ និង 
ផ្លែស់ប្តូរការគិត និងអាកបែបកិរិយា។ ដូច្នែះពួកគាត់
ដែលជាបុរសពំុចំាបាច់យក ឬគិតដល់អំពើហិងែសានៅ
ពែលពួកគាត់ខឹង ឬភាពតាន តឹងឡើយ។ វិធីសស្តែ
នែះតែវូបានរកឃើញថាមានផលវិជ្ជមានចែើន ហើយ 
ពួកយើងក៏បានឃើញការផ្លែស់ប្តរូពិតបែែកដ ចំពោះ 
ទាំងការគិតនិងបែពែឹត្តរ បស់បុរស។ ភរិយា ឬដែគូ 
របស់ពួកគាត់ឃើញថា អំពើហិងែសាមានការថយចុះ 
នែះគឺដោយសរការ អន្តរាគមន៍របស់យើង។ 

លោកសែី បា៉ែត់ ប៉ុណ្ណែរី - នាយិកាបែតិបត្តិ 

អង្គការ បនា្ទែយសែី

អង្គការ៖ បនា្ទែយសែី

ឈ្មាះគមាាង៖ មណ្ឌលសន្តិភាព 

កាុមគោលដៅ៖  សែ្តរីងគែែះ និងបុរសជាជនល្មើសនែអំពើហិងែសា 
ទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ

តំបន់គោលដៅ៖ ខែត្តសៀមរាប និងខែត្តបាត់ដំបង

ការគាំទ្ជាក់ស្ត្ងសម្្ប់អ្នកប្ព្ឹត្តអំពើហិង្សាអាចជួយក្នុងការស្វ្ងរកសន្តិភាព

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសស្តែទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម  ៣�២�១�៣ គែួសរ និងកូនៗ

លទ្ធផលទី៤៖  លើកកម្ពស់ចំណែះដឹងវិជ្ជមានជាឳពុកមា្តែយ ការយល់ដឹងនិងជំនាញសមែែប់ឳពុកមា្តែយ និងគូស្វែមីភរិយាគែប់រូប ក្នុង 
ការ បង្កើតបរិយាកាសរស់នៅបែកបដោយសុវត្ថិភាព សមធម៌យែនឌ័រ និងគា្មែនអំពើហិងែសាក្នុងគែួសរ។

10 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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លោក ប៉ូ ចាំ ជាបុរសមា្នែក់ក្នុងចំណោមបុរសជាចែើនផែសែងទៀត ដែលបានទទួលបែយោជន៍ពីកម្មវិធីរបស់អង្គការបនា្ទែយសែី។ បនា្ទែប់ពី

បានបែពែឹត្តអំពើហិងែសាលើបែពន្ធ និងកែុមគែួសររបស់គាត់ គាត់តែូវបញ្ជូន ទៅមណ្ឌល សន្តិភាព តាមរយៈអង្គការកម្ពុជាដើមែបីជួយស្តែី 

ដែលមានវិបត្តិ ដែលអង្គការនែះបានជួយជែែមជែែងបែពន្ធរបស់គាត់ បនា្ទែប់ពីបែពន្ធរបស់គាត់រត់រកជំនួយកែែយរងគែែះដោយសរអំពើ

ហិងែសា។

ចាំ ចំណកសែុកធ្វើជាកម្មករសំណង់ដើមែបីផ្គត់ផ្គង់បែពន្ធនិងគែួសរ ប៉ុន្តែនៅពែលគាត់ចាប់ផ្តើមទទួលទានគែឿងសែវឹង គាត់ចាប់ផ្តើម

មានអារម្មណ៍កែែវកែែធ។ ពែលគាត់សែវឹង គាត់កា្លែយជាមនុសែសឆែវឆវ និងបែច័ណ្ឌបែពន្ធ ហើយបានជែរបញ្ចែរបងប្អូន និងអ្នកជិតខាង 

ថែមទៀតផង ។ ថ្ងែមួយបនា្ទែប់ពីវាយបែពន្ធដែលជិតគែប់ខែ បែពន្ធគាត់បានមកស្នែក់នៅក្នុងអង្គការកម្ពុជាដើមែបីជួយស្តែីមានវិបត្ត ិហើយ 

បានផ្តល់កំណើតកូននៅទីនះ។ រយៈពែល៦ខែ ចាំ នៅតែមា្នែក់ឯងដោយគា្មែនអ្នកចែករំលែក ពីអារម្មណ៍គាត់។ គាត់បានទៅមណ្ឌល ដើមែបី 

ជួបបែពន្ធ ហើយបុគ្គលិកនៅទីនះបានឱែយយោបល់ថា បែសិនបើចង់បានបែពន្ធទៅវិញ តែូវមកមណ្ឌលសន្តិភាព ដើមែបីទទួលបានការ 

គាំទែ និងរៀនអំពីការគែប់គែងអារម្មណ៍ និងអំពើហិងែសាក្នុងគែួសរ។

បនា្ទែប់ពីទទួលបានការបែឹកែសានៅមណ្ឌលសន្តិភាព ចាំ បានឈប់ផឹកគែឿងសែវឹង ហើយអាចគែប់គែងអារម្មណ៍បានបែសើរជាងមុន ។

ខ្ញុំរីករាយជាមួយសែវាកម្មដែលបានទទួល ពែែះវាបានឱែយខ្ញុំបងា្ហែញអារម្មណ៍ពិត ។ ឥលូវនែះ បងប្អូន អ្នកជិតខាង ក៏ដូចជាបុគ្គលិក 
អង្គការបនា្ទែយសែបីានលើកទឹកចិត្តខ្ញុ ំ។ អាកបែបកិរិយាស្លតូបូត ភាពជាមនុសែស និងអំពើល្អបានធ្វើឱែយពលរដ្ឋក្នងុសហគមន៍ រួមទំាងមែភូមិ បាន
ផ្លែស់ប្តរូការបែពែតឹ្តរបស់ពួកគែមកលើខ្ញុ ំ ហើយពួកគែគោរពខ្ញុសំមែែប់ការផ្លែស់ប្តរូនែះ។ ខ្ញុចំង់ឱែយគមែែងបន្តជួយបុរសផែសែងៗទៀត ដែល បែើ 
អំពើ ហិងែសាក្នុងគែួសរ ដូច្នែះពួកគាត់អាចដឹងបញ្ហែដែលពួកគាត់ឆ្លងកាត់បែចាំថ្ងែ និងផលប៉ះពាល់នែអំពើហិងែសា ដែលពួកគែបែពែឹត្ត  
ល្មើសចំពោះគែួសរ និងសហគមន៍  

ប៉ូ ចាំ - អ្នកទទួលផលបែយោជន៍ពីមណ្ឌលសន្តិភាព អង្គការបនា្ទែយសែី

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 11
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លោក ទុយ សរិន អ្នកបើកបររុឺម៉ក កង់បី
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អ្នកបើកបររុឺម៉កកង់បី�និងការបើកបរដើម្បីការផ្ល្ស់ប្តូរ

អ្នកបើករឺុម៉កកង់បី និងអ្នករត់មូ៉តូឌុបជារឿយៗ 

ធ្វើការ យប់ជែែ និងជាអ្នកដែលឃើញរឿងគែប់ 

បែភែទដែលកើត ឡើងក្នងុសហគមន៍របស់គាត់ ហើយ 

នែះរាប់បញ្ចលូទំាងអំពើហិងែសាលើសែ្តផីងដែរ។ បុគ្គល 

ដែលអាចនឹងបែពែឹត្តអំពើហិងែសា ឬសែ្តីដែលរងគែែះ  

ដោយសរអំពើហិងែសាគឺអាចជាអតិថិជនរបស់ពួក 

គាត់ទំាងអស់។ នែះមានន័យ ថា អ្នករត់មូ៉តូ ឬអ្នកបើក 

រុឺម៉កកង់បីទាំងនះ ដែលពួកគាត់ស្ទើរតែជាបុរស 

ទាំងអស់ មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កែត់អំពើ

ហិងែសា ដោយ ពួកគាត់អាចអន្តរាគមន៍ ឬអាចជា 

មនុសែស ដំបូងដែល អាចជួយជនរងគែែះបាន។

អង្គការឃែរកម្ពជុា បានធ្វើការជាមួយសមាគម 

អភិវឌែឍន៍ សុខភាពបែជាជនដើមែបីអប់រំ អ្នកបើកបរ 

រុឺម៉កកង់បី និង មូ៉តូឌុប ដូច្នែះពួកគាត់មានចំណែះដឹង 

ជំនាញ និងជំនឿចិត្ត ក្នងុការជួយទប់ស្កែត់អំពើហិងែសា 

លើសែ្ត។ី នែះវាជាប់ទាក់ទងនឹងការបណ្តះុបណ្តែល 

ការកសងសមត្ថភាព ដែល រួម មានវគ្គបណ្តះុបណ្តែល 

សិកា្ខែសលា  និងការជមែុញឱែយមានការចូលរួមព ី

អ្នកបើកបរម៉ូតូឌុប និងរុឺម៉កកង់បី ដែលពួកគាត់ជា 

បុគ្គលឆ្នើមនែការផ្លែស់ប្តូរ តាមរយៈការកៀងគរពួក

គាត់ឱែយចូលរួមជាមួយពែឹត្តិការណ៍ផែែសងៗ ជាមួយ 

នឹងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន ឬអ្នកនយោបាយដែលមាន 

បែ ជា បែិយភា ព  ជាដើម។

អង្គការ ៖ ឃែរកម្ពុជា

ឈ្មាះគមាាង៖ កន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថភិាព សហគមន៍មានសុវត្ថភិាព (SWSC)

ដាគូគមាាង៖ សមាគមអភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជន

កាុមគោលដៅ៖ អ្នករត់ម៉ូតូឌុប និងបើករុឺម៉កកង់បីនៅទីកែុងភ្នំពែញ

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសសែ្តទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម ៣�២�១�៤ សហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ

លទ្ធផលទី៦៖  ផ្លែស់ប្តូរបរិយាកាស និងផ្តត់គំនិតសង្គមតាមរយៈការពងែឹងសមធម៌យែនឌ័រនៅក្នុងសហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ ដើមែបី   
ជមែុញឱែយមានកិច្ចសហបែតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កែត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិងែសាលើសែ្តី

លោក ទុយ សរិន អាយុ៤៦ឆ្នែំ ជាអ្នកបើកបរ រុឺម៉ក កង់បីមា្នែក់ ដែលទទួលបានការបណ្តះុបណ្តែលពី សមាគម អភិវឌែឍន៍សុខភាពបែជាជន។ 

គាត់បាន និយាយថា៖

បនា្ទែប់ពីខ្ញុំចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តែល ខ្ញុំបាន ដឹងថាជាបុរសយើងមិនគួរណ រីសអើង សែ្តីនះទែ។ យើង  តែូវ ចែះ គោរពសែ្តី។ ដើមែបី 
បញែឈប់ហិងែសាលើស្តែី វាសំខាន់ណស់ដែលយើងទាំងអស់គា្នែតែូវយល់ពីចែបាប់។ យើង មិនតែូវបែពែឹត្តអំពើ ហិងែសា លើសែ្តីនះឡើយពីពែែះវា
ខុសនឹងចែបាប់ ។ វាក៏រឹតតែសំខាន់ណស់ផងដែរ ដែលយើងតែូវគោរពសែ្តីដូចយើងគោរពបុរស។ នៅពែលយើងឃើញសែ្តី ស្លៀក ពាក់  
សិចសុី យើងកុំវាយតម្លែគាត់ក្នុងផ្លូវមិនល្អ ពីពែែះវាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់។ យើង មិនគួរបែើពាកែយអសុរសចំពោះពួកគាត់ឡើយ ពែែះវាជា 
ការ បំពានពាកែយសម្តី។ បុរស និងសែ្តីគឺមានសិទ្ធិស្មើគា្នែ ដូច្នែះពួកគាត់អាចជែើសរីសរបៀបនែការស្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់ ហើយយើងមិន 
តែូវបំពានពួកគាត់ឡើយ។  

12 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែនី សមាជិករដ្ឋសភា (នៅកណ្តែល) លោក អ៊ូ រតនៈ   (PHD) ភ្ញៀវកិត្តិយស និងអ្នកបើករុឺម៉កកង់បី ក្នុងយុទ្ធនាការពណ៌ទឹកកែូចដើមែបីបញែឈប ់
អំពើហិងែសាលើសែ្តី ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ ទីកែុងភ្នំពែញ

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 13
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ការទប់ស្កត់្អំពើហិង្សាលើស្ត្តីាមរយៈទមា្លប់្ន្ការទទួលទានគ្ឿងស្វឹងដោយទទួលខុសតូ្វ

អង្គការ ៖ មូលនិធិអាសុី

ឈ្មាះគមាាង៖  "បែព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានពីគែឿងសែវឹងក្នុងសហគមន៍" 
(ដីកាឃុំស្តីពីការគែប់គែងគែឿងសែវឹង CANS)

ដាគូសហការ៖  អង្គការពន្លឺកុមារកម្ពុជា (PKKO) មជែឈមណ្ឌលបែជាជន  
សមែែប់ការអភិវឌែឍន៍ និងសន្តិភាព (PDP-C)

តំបន់គោលដៅ៖ ខែត្តស្វែយរៀង និងខែត្តកែចែះ

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសសែ្តទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម ៣�២�១�៤ សហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ

លទ្ធផលទី៦៖  ផ្លែស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងបរិយាកាសសង្គម ដោយការពងែឹងសមភាពយែនឌ័រ នៅក្នុងសហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ ដើមែបី 
ជមែុញ ឱែយមានកិច្ច សហបែតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កែត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិងែសាលើសែ្តី

ការសែែវជែែវរបស់មូលនិធិអាសីុក្នងុឆ្នែ ំ ២០១៥ 

បានបងា្ហែញថា កតា្តែរួមចំណែកដែលនាំឱែយមាន 

អំពើហិងែសា គឺបណ្តែលមកពីការបែើគែឿងសែវឹង 

ដែលវាជាកតា្តែហានិភ័យដ៏ចំបងមួយ  ក្នុងការបង្ក 

ឱែយមានអំពើហិងែសាញឹក ញាប់ និងធ្ងន់ធ្ងរ។ តាំងពី 

ខែមីនា ឆ្នែំ ២០១៥ មូលនិធិ អាសុី និងស្ថែប័នដែគូ 

ក្នុងសែុក បានអនុវត្តគមែែង "បែព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មាន 

ពីគែឿងសែវឹងក្នុងសហគមន៍ (ដីកាឃំុស្តពីីការគែប់

គែងគែឿងសែវឹង)  កែែមជំនួយរដ្ឋែភិបាល អូសែ្តាលី  

(Australian Aid) ។"  បែព័ន្ធនែះតែូវបានអនុវត្ត  

ដោយស្ម័គែចិត្តតាមរយៈអាជា្ញែធរ ឃុំសងា្កែត់ ដោយ 

មានការគាំទែពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល។ យោង 

តាមវិធីសសែ្តឱែយមានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍ 

ថា្នែក់ឃុំ បានអនុម័តដីកាឃុំស្តីពី ការគែប់គែងគែឿង

សែវឹងរបស់គមែែង CANS នែះដែលកមែិតលើការ 

លក់ គែឿង  សែវឹង ការទទួលទាន (ការទិញ) និងការផែសាយពាណិជ្ជកម្មពីគែឿង 

សែវឹង នៅក្នុងឃុំសងា្កែត់។

"បែព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានពីគែឿងសែវឹងក្នុងសហគមន៍ (ដីកាឃុំស្តីពីការគែប់គែង

គែឿងសែវឹង)"  បែើបែែស់យុទ្ធសសែ្តដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលមួយពាក់ព័ន្ធ  

នឹងសកម្មភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង  ហានិភ័យក្នងុការបែើបែែស់ គែឿង  

សែវឹងលើសកមែតិ និងដើមែបីជួយបែជាជនដែលសែពគែឿង សែវឹង ដែលនឹង ទំនង 

ជាបែពែឹត្ត អំពើហិងែសាលើដែគូស្និទ្ធស្នែល ឱែយផ្លែស់ប្តូរអាកបែបកិរិយារបស់ពួកគែ  ។

14 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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នែះរូមបញ្ចូលការជជែកពិភាកែសា និងបែជុំក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ចំណែះដឹងតាមរយៈយុទ្ធនាការផែសព្វផែសាយពីផ្ទះមួយ

ទៅផ្ទះមួយ សិកា្ខែ សលា និងកម្មវិធីវិទែយុជាដើម។ នៅក្នុងឃុំនីមួយៗមានកែុមស្នូលដែលមានសមាជិកដូចជា អ្នកតំណងភូមិ ឃុំ គែូបងែៀន 

បុគ្គលិកសុខាភិបាល មិត្តអប់រំមិត្ត និងពែះសងែឃ។ សមាជិកទាំងអស់ទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តែល ស្តីអំពីភាពទទួលខុសតែូវក្នុងការទិញ

គែឿងសែវឹង បនា្ទែប់មក ពួកគាត់នឹងធ្វើការផែសព្វផែសាយទៅដល់អ្នកភូមិដទែទៀត។ 

ទាំងអស់នែះគឺជាសញ្ញែបងា្ហែញនូវភាពជោគជ័យរបស់គមែែង  CANS ដែលបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបែើបែែស់គែឿងសែវឹងហួស

បរិមាណ និង អំពើហិងែសាក្នុងគែួសរដែលអាចកើតមានឡើងដោយសរគែឿងសែវឹង។ លើសពីនែះទៅទៀតគមែែង  CANS បានបងា្ហែញពី 

វិធីសសែ្តថ្មីមួយក្នុងការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសា។

"បែព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានពីគែឿងសែវឹងក្នងុសហគមន៍ (ដីកាឃំុស្តពីីការគែប់គែងគែឿងសែវឹង) " គឺជាគំរូមួយដែលបានបងា្ហែញពីបែសិទ្ធភាពដ៏
ជាក់លាក់ ពីពែែះវាធ្វើការ ឆ្លើយ តបថាការទទួលគែឿងសែវឹង ចែើនពែកនៅកមែតិសហគមន៍ មានសកា្តែនុពលក្នងុការទប់ស្កែត់ផលប៉ះពាល់
សង្គម នានា ដូចជាភាពកែីកែ កង្វះការអប់រំ ការបំពានលើកុមារ ជម្ងឺ គែែះថា្នែក់ និងអំពើហិងែសាគែប់រូបភាពផែសែងៗ ពែមទាំងការកើតឡើង នូវ  
វដ្ដនែការបែើអំពើហិងែសាលើដែគូស្និទ្ធស្នែល ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់។ 

លោក មី សមែបត្តិ ទីបែឹកែសាកម្មវិធី នែមូលនិធិអាសុី

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 15
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ការផ្តល់អំណាចផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច�សម្្ប់ស្្តីទាំងអស់

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសសែ្តទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម ៣�២�១�៤ សហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ

លទ្ធផលទី៦៖  ផ្លែស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងបរិយាកាសសង្គម ដោយការពងែឹងសមភាពយែនឌ័រ នៅក្នុងសហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ ដើមែប ី

ជមែុញឱែយមានកិច្ចសហបែតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កែត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិងែសាលើសែ្តី

អង្គការ៖ បនា្ទែយសែី

ឈ្មាះគមាាង៖ ពងែឹងអំណចស្តែីនៅជនបទក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដើមែបីនិរន្តភាព

ដាគូសហការ៖ មន្ទីរកិច្ចការនារីខែត្ត

កាុមគោលដៅ៖ ស្តែីដែលធា្លែប់រងគែែះដោយអំពើហិងែសា ជាពិសែសស្តែីពិការ

តំបន់គោលដៅ៖ ខែត្តសៀមរាប និងបាត់ដំបង

របាយការណ៍ "Triple Jeopardy" បងា្ហែញថា ស្តែី

ពិការក្នុងបែទែសកម្ពុជាបែឈមនឹងគុណវិបត្តិជា

ចែើន  ក្នុង ទំនាក់ទំនងយែនឌ័រ ពិការភាព និង ភាព 

កែកីែ។ ការ សិកែសា  បងា្ហែញថា ស្តែដីែលមានពិការភាព 

បែឈមមុខខ្ពស់ នឹងអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ 

និងអំពើហិងែសាក្នងុ គែសួរ។  ភាពងាយរងគែែះរបស់ 

ស្តែដីែលមានពិការភាព ទាមទារឱែយមានការឆ្លើយតប 

មួយបែកបដោយការយក ចិត្តទុកដក់ ហើយរាល ់

គមែែង កម្មវិធីនានាគួរធានាថាបានផ្តល់សែវា សែប  

តា មតមែវូការជាក់លាក់របស់សែ្ត ីដែលមាន ពិការភាព។

អង្គការបនា្ទែយសែី ជឿជាក់ថាអំពើហិងែសាលើ

សែ្តអីាចនឹងទប់ស្កែត់បានដោយធ្វើការជាមួយស្តែកី្នងុ

មធែយា បាយ រួមមួយ ដើមែបីឆើ្លយតបលើវិសមភាពដែល 

ពួកគាត់កំពុងឬបានបែឈម។  ការគំាទែនូវការផ្តល់

អំណចផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចដល់ ស្តែ ីដើរតួនាទីយ៉ាែងសំខាន់

ក្នងុការធ្វើឱែយបែសើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ ស្តែី 

ហើយជាលទ្ធផលវាផ្តល់ឱែយសែ្តនូីវជំនឿចិត្ត ក្នងុការ  

ចូលរួមសមែែចចិត្តក្នងុគែសួរក៏ដូចក្នងុសហគមន៍។ 

កម្មវិធីគាំទែ ផ្នែកជីវភាពរបស់អង្គការ បនា្ទែយ សែី 

បានដក់បញ្ចូលជំនាញអាជីវកម្មជាចែើន ក៏ ដូចជា 

បងែៀនមុខវិជា្ជែហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ ដែល ផ្តែត សំខាន់ 

លើការបង្កើនបែែក់ចំណូលរយៈពែលវែង។ កម្មវិធី 

នែះ ក៏ បានដក់បញ្ចូល ការបណ្តុះ បណ្តែលស្តីពី 

យែនឌ័រ  និងអំពើ ហិងែសាក្នងុគែសួរ ដូច្នែះពួកគាត់អាច 

ស្វែងយល់ពីចែបាប់ និងសិទ្ធិរបស់ពួក គាត់ផ្ទែល់។

ក្នុងរយៈពែលចែើនឆ្នែំកន្លងមកនែះ អង្គការ  

បនា្ទែយសែីបាន ពងែកី វិសលភាពលើការផ្តែត យ៉ាែង  

សំខាន់ របស់ខ្លួន ដោយបានបញ្ចូលស្តែីដែលមាន 

ពិការភាពក្នុងបំណង សមែបសមែួលរាល់សែវាកម្មដើមែបីធានាថា សែ្តីដែលមានពិការភាពអាចទទួល យក សែវា ទាំងនះបាន។ កម្មវិធីនែះ 

ផង ដែររួមមាន ការ គាំទែផ្នែក ធនធាន និង ការធ្វើ ដំណើរ ដើមែបីឱែយស្តែីអាច ចូលរួមវគ្គសិកែសានៅមជែឈមណ្ឌល អភិវឌែឍន៍ សែ្តីបាន។

16 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តែលនៅមជែឈមណ្ឌលអភិវឌែឍន៍អង្គការបនា្ទែយសែី
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ពែែន ចិនា្តែ អាយុ ២៦ឆ្នែំ មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ។ មុនពែលគាត់បានចូលរួមវគ្គជំនាញកាត់ដែរ គាត់ពុំមានបែែក់ចំណូលឡើយ 

ហើយពឹង ផ្អែកលើគែសួរទំាងសែងុសមែែប់ការចិញ្ចមឹជីវិត។ ចិនា្តែធា្លែប់ទទួលការរីសអើងដោយសរពិការភាព  របស់គាត់ ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ 

ថារាល់ការសមែែចចិត្តក្នងុគែសួរ គឺមិនបានពិចារណលើការបញ្ចែញមតិរបស់គាត់ឡើយ។  គាត់មិនដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គម 

ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ ថាឯកោ និងមិនសបែបាយ ចិត្តនះទែ។

ចិនា្តែមានការប្តែជា្ញែចិត្តខ្ពស់ក្នុងការ ចូល វគ្គសិកែសា និងទទួលស្វែគមន៍ ចំពោះ ឱកាសក្នុងការរៀនអំពីជំនាញ និងសិទ្ធិរបស់គាត់។ គាត់ 

ពែញចិត្តនឹងស មគ្គភីាពដែលគាត់បានទទួលពីស្តែីឯទៀតដែលមានបែវត្តិសែដៀង គា្នែនឹងគាត់។ បនា្ទែប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិកែសា ចិនា្តែអាចខ្ចីទុនខ្លះ 

ហើយចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់គាត់ ដែលមកដល់ពែលនែះឃើញថា គាត់ទទួលបានជោគជ័យ និងមានគមែែងពងែីកបន្ថែមទៀត។

តាមរយៈបែែក់ចំណែញរបស់គាត់ ចិនា្តែបានបែែប់ថា ជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លែស់ប្តរូមិនគួរឱែយជឿ ដោយសរឯករាជែយភាពផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ

របស់គាត់។ ទាំងជំនឿចិត្ត និងការអភិវឌែឍន៍ខ្លួនឯងបានរីកដុះដល ហើយបានជួយឱែយគាត់បង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយអ្នកជិតខាង របស់ 

គាត់។ គាត់ក៏ដឹងពីរបៀបនែការទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់ផងដែរ។

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សបែបាយរីករាយណស់ ពីពែែះខ្ញុំអាចបែើបែែស់ជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនដើមែបីចាប់ផ្តើម និងពងែីកអាជីវកម្មខ្លួនឯង។ 
ចាប់ពីពែល នែះទៅ ខ្ញុំនឹងមិនពឹងអ្នកផែសែងឡើយ ពីពែែះខ្ញុំអាចរកចំណូលដោយខ្លួនឯងបានហើយ។  

ចិនា្តែ - អ្នកទទួលផលពីអង្គការបនា្ទែយសែី

ស្តែីដែលមានពិការភាពជារឿយៗ តែូវបានបងា្អែក់មិនឱែយទទួលការអប់រំមូលដ្ឋែន ក៏ដូចជាព័ត៌មានផែសែងៗ នះមានន័យថាការយល់ដឹង 
របស់ពួកគាត់ពីសិទ្ធិរបស់គាត់នៅមានកមែិត។ លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ និងការទទួលព័ត៌មានដែលមានកមែិត ធ្វើឱែយរាំងស្ទះលើ ជំនឿ 
ចិត្ត ក៏ដូចជាការគោរព ខ្លួនឯង ហើយស្តែីដែលមានពិការភាពជាចែើនបានកា្លែយជាអសកម្ម ក្នុងការរស់នៅបែចាំថ្ងែរបស់ពួកគែ ហើយបាន   
ទំនរធ្វើឱែយពួកគាត់ទទួលយកការរីសអើងដោយគិតថាទង្វើទាំងនែះគឺជាអ្វីដែលពួកគែគួរតែស៊ូទែែំ។ 

លោកសែី បា៉ែត់ ប៉ុណ្ណែរី នាយិកាបែតិបត្តិអង្គការបនា្ទែយសែី

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 17
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កម្មកររោងចកែកាត់ដែរនៅទីកែុងភ្នំពែញ
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ការការពារការបៀតបៀនផ្លូវភ្ទនៅកន្ល្ងធ្វើការ

អង្គការ៖ ឃែរកម្ពុជា

ឈ្មាះគមាាង៖  កន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថិភាព សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព និង 
 កិច្ចការពារសែ្តីបាត់បង់ឱកាសក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ

កាុមគោលដៅ៖  មា្ចែស់ភោជនីយដ្ឋែន និងអ្នកគែប់គែងរោងចកែកាត់ដែរ និង 
វិស័យបដិសណ្ឋែរកិច្ចនិងទែសចរណ៍ សែ្តីបមែើការ 
ក្នុងសែវាកមែសាន្ត អតិថិជនជាបុរស និងអ្នករួមការងារ។

តំបន់គោលដៅ៖ ទីកែុងភ្នំពែញ

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសសែ្តទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម ៣�២�១�៤ សហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ

លទ្ធផលទី៧៖ ធានាសុវត្ថិភាពបែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងការគា្មែនការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ និងសហគមន៍

សែ្តីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដែរ និងវិស័យ 

បដិ សណ្ឋែរកិច្ច និងទែសចរណ៍ទទួលហានិភ័យ  

បែចំាថ្ងែទាក់ទងនឹងការបៀតបៀនផ្លវូភែទ។ អង្គការ

ឃែរកម្ពជុាកំពុងធ្វើការងារក្នងុវិស័យទំាងពីរនែះ  ដើមែបី 

ធានាថានៅកន្លែងធ្វើការមានគោលនយោបាយ និង 

កិច្ច ការពារដែលសម សែប ដូច្នែះសែ្តីដែលរងគែែះ

ដោយការបៀតបៀនដោយអ្នករួមការងារ ឬក៏អតិថិជន 

អាច ស្វែងរកជំនួយពី និយោជក  របស់ពួកគាត់បាន។

តាមរយៈដំណើរការនែការពិភាកែសាបែកឹែសាយោបល់ 

ជាមួយអ្នកគែប់គែងក្នុងវិស័យទាំងពីរនែះ និង 

តំណងរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា អង្គការឃែរបានបង្កើត  

គោលការណ៍បទដ្ឋែនស្តពីីការបៀតបៀនផ្លវូភែទនៅ 

កន្លែង ធ្វើការមួយ សមែែប់វិស័យ រោងចកែកាត់ដែរ និង

គោលការណ៍ដទែទៀតសមែែប់វិស័យបដិសណ្ឋែរកិច្ច 

និងទែសចរណ៍។

ដូចទមែង់នែការរំលោភសិទ្ធិស្តែីដែលជាសិទិ្ធ 
មនុសែស ការបៀតបៀនផ្លូវភែទនៅកន្លែងធ្វើការ 
ផ្តល់ផលប៉ះពាល់យា៉ែងខា្លែំងទៅដល់ជំនួញ ដែលវា  
បណ្តែលឱែយអ្នកធ្វើការ  មានមានស្មែរតីមិននឹងន និង 
ការងារពុំទទួលបានលទ្ធផល ល្អ។ រោងចកែ និង 
ស្ថែប័នផ្នែក បដិសណ្ឋែរកិច្ចមួយចំនួន យល់ពី បញ្ហែ 
នែះ រួចហើយ ប៉ុន្តែភាគតិចណស់ដែលមានគោល 
នយោបាយ ដើមែបី  ដោះសែែយលើបញ្ហែទាំងនែះ។ 
អង្គការឃែរបាន ធ្វើការយា៉ែងស្អិតរមួតជាមួយមា្ចែស់ 
ជំនួញក្នុងវិស័យ ទាំងពីរនែះដើមែបីធានាថា គោល  
ការណ៍  ដែលពួក យើង បាន បង្កើតអាចយកមកអនុវត្ត 
បា ន និង ដើមែបី ធានាថា សែ្ត ីទទួលបានការការពារ ហើយ  
មា្ចែស់  ហាង និងអ្នកគែប់គែងដឹងពីរបៀបក្នុងការ 
ឆ្លើយ តប ដោយយុត្តិធម៌ និងរកែសាការសមា្ងែត់។ 

កញ្ញែ អា៊ែត ពិសល បែធានកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ 

របស់អង្គការឃែរកម្ពុជា
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អង្គការឃែរបានដក់អមការលើកកម្ពស់ចំណែះដឹង ទន្ទមឹ នឹងការបញ្ចូលនូវគោលការណ៍នៅកន្លែងធ្វើការ ដូច្នែះសែ្តីយល់ថាការបៀត 

បៀន   ផ្លវូភែទជាអ្វ ី ហើយដឹងថាពួកគាត់តែវូស្វែងរកជំនួយដោយរបៀបណ និងនៅទីកន្លែង ណ។ បៀរហា្គែឌិន ភោជនីយដ្ឋែន និងរោងចកែក៏ 

ដូចជា  សហគមន៍មួយចំនួនបានលើកបដថា "គា្មែនការបៀតបៀនផ្លូវភែទនៅទីនែះ" តាមរយៈយុទ្ធនាការផែសព្វផែសាយ និងដក់តាំងបងា្ហែញ 

សមា្ភែរៈ ជាដើម។

អង្គការឃែរ ក៏បានបង្កើតកញ្ចប់ទំនាក់ទំនងតាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយចំរុះដើមែបីធ្វើការផ្លែស់ប្តរូឥរិយាបទសមែែប់រោងចកែកាត់ដែរមួយចំនួន

ផងដែរ។ កញ្ចប់នែះរួមមាន គោលការណ៍ស្តីពីការបៀតបៀនផ្លូវភែទ គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់បែធានគែប់គែងធនធានមនុសែស និង 

វគ្គបណ្តុះបណ្តែល គែប់ជែុង ជែែយចំនួន៥ វគ្គ ដែលក្នុងនះរួម មាន វីដែអូរឿងខ្លី ឯកសរបណ្តុះបណ្តែលសមែែប់អ្នកសមែបសមែួល 

និងវីដែអូខារា៉ែអូខែ។ កញ្ចប់នែះអាចឱែយ រោងចកែកាត់ដែរ នីមួយៗ បងែៀនកម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភែទ និងធានា ថា 

ពួកគែមានបែព័ន្ធ  និងគោលការណ៍រួចជាសែែចដើមែបី ឆ្លើយតបទៅនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភែទបែសិនបើវាកើតឡើង។

យើងចង់ឱែយសែ្តកីា្លែហាន ដូច្នែះពែលពួកគែមានបញ្ហែពួកគែស្វែងរកជំនួយ។ យើងចង់ឱែយការបែពែតឹ្តមិនល្អតែវូបានរាយការណ៍ទៅអ្នក 
គែប់គែង ដូច្នែះពួកយើងអាចជួយដោះសែែយ។ ពែលដែលកម្មករនិយោជិតយល់ដឹង នះពួកគាត់ដឹងថាបែសិនបើពួកគាត់ បែពែឹត្តខុស 
ពួកគាត់នឹងទទួលបាន លទ្ធផលបែបណ។ 

កែុមធនធានមនុសែសនែរោងចកែកាត់ដែរកម្ពុជា
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អង្គការ៖ ACTED

ឈ្មាះគមាាង៖  កាត់បន្ថយហានិភ័យនែអំពើហិងែសាទាក់ទងលើយែនឌ័រនិងផ្លូវ
ភែទទៅលើស្តែីបមែើក្នុងសែវាកមែសាន្តក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ

ដាគូសហការ៖ អង្គការជំនួយផ្នែកចែបាប់កម្ពជុា និងអង្គការសែវាកម្ម សង្គមកម្ពជុា

កាមុគោលដៅ៖ ហាងចំនួន ៤២ ក្នងុទីកែងុភ្នពំែញ (កែមុមិត្តអប់រំមិត្តចំនួន ៤២) 

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសសែ្តទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម ៣�២�១�៤ សហគមន៍ និងកន្លែងធ្វើការ

លទ្ធផលទី៧៖ ធានាសុវត្ថិភាពបែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងការគា្មែនការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ និងសហគមន៍

សែ្តីបមែើសែវាកមែសាន្ត នៅ ក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ 

ដូចជា អ្នករត់តុអាហារ និងសែ្តីទទួលស្វែគមន៍ភ្ញៀវ 

នៅក្នុង បៀរហា្គែឌិន ក្លឹបកមែសាន្ត ខារា៉ែអូខែ និង ហាង 

ម៉ាែសែសា បាន រងការរីសអើងជារៀងរាល់ថ្ងែដោយសរ   

តែផ្នត់គំនិតវបែបធម៌មិនបានឱែយតម្លែការងាររបស់ពួក

គាត់។ ផ្អែកលើការសែែវជែែវ របស់ ACTED បងា្ហែញថា 

៥៣%នែអ្នកបមែើសែវាកមែសាន្តទាំងនះ ធា្លែប់បាន 

រងការរំលោភបំពានក្នុងពែលធ្វើការ។ គមែែងរបស់ 

ACTED ដែលហៅថា «កាត់បន្ថយហានិភ័យ នែអំពើ 

ហិងែសាទាក់ទងលើយែនឌ័រ និងផ្លូវភែទទៅលើស្តែ ី

បមែើក្នុងសែវាកមែសាន្តក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ» បានកំពុង 

ធ្វើការ ជាមួយស្តែីបមែើការក្នុងសែវាកមែសាន្ត ដើមែបី 

ធានាថា  សែវា កម្មរបស់ពួកគែ ឆ្លើយតបនឹងតមែូវ 

ការរបស់សែ្តី។ មក ដល់ បច្ចុបែបន្ន អ្នកបមែើសែវា 

កមែសាន្តជា ង ៧០០០នាក់ បាន ចូលរួមតាមរយៈ 

សកម្មភាពផែសព្វផែសាយនានា។

រតនា អាយុ ២៤ឆ្នែំ គឺជាសមាជិកមា្នែក់ក្នុង 

ចំណោមសមាជិកមិត្តអប់រំមិត្តនែ គមែែង ACTED ។ 

គាត់ធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋែន និងស្នែក់នៅបន្ទប់ 

ជួល ជាមួយមិត្ត រួមការងារ។ ដំបូងឡើយគាត់បាន 

ចូលរួមវគ្គផែសព្វផែសាយគមែែង ប៉ុន្តែកែែយមកគាត ់

ចង់ដឹងបន្ថែមពីយែនឌ័រ និងអំពើហិងែសាលើស្តែី ដូច្នែះគាត់បានស្នើសុំធ្វើជា សមាជិកមិត្តអប់រំមិត្ត ។

ជារៀងរាល់ខែ រតនាចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តែល របស់គមែែង ហើយបានចែកចាយបន្តនូវអ្វីដែល គាត់បានរៀនទៅដល់អ្នកធ្វើការផ្នែក

សែវាកមែសាន្តផែសែងៗទៀត។ ដោយមានការគាំទែពីបុគ្គលិក គមែែងរបស់ ACTED រតនា បានធ្វើការ ផែសព្វផែសាយ បន្តបែចាំខែនៅកន្លែងបើក  

សែវាកមែសាន្តនា នា ក្នុង ទីកែុងភ្នំពែញ។ ការផែសព្វផែសាយនះ មានការចូល រួមជាចែើនពីអ្នកបមែើការផ្នែកសែវាកមែសាន្ត ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការ

ចូលរួមនិងស្វែង រកដំណោះសែែយលើបញ្ហែទាំងនែះ ហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងបញ្ហែ បែឈមជាចែើនទៀត។ រតនាយល់ឃើញ

ថាវគ្គបណ្តុះបណ្តែលបែចាំខែមានសរៈសំខាន់ណស់សមែែប់ខ្លួនគាត់ផ្ទែល់ និងមុខរបររបស់គាត់ផងដែរ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តែលទាំងនែះ បានជួយខ្ញុំឱែយអភិវឌែឍជំនាញរបស់ខ្ញុំ ក៏ដូចជា ជំនឿ ចិត្តក្នងុតួនាទី ជា អ្នកអប់រំបន្ត ហើយក៏បានជួយឱែយខ្ញុ ំ
មានទំនាក់ទំនង ល្អជាមួយមិត្តអប់រំមិត្តដទែ ទៀត  ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមផងដែរដែលពួកគាត់តែងតែផ្តល់ការគំាទែដល់រូបខ្ញុំ។ 

រតនា មិត្តអប់រំមិត្តរបស់ ACTED
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តាមរយៈការផែសព្វផែសាយដែលធ្វើដោយ កែុមមិត្តអប់រំមិត្ត យើងចង់ឃើញសែ្តីបមែើសែវាកមែសាន្តយល់ថាពួកគែជាសែ្តីដែលគួរតែូវទទួល
បានការផ្តល់តម្លែ និងការគោរពពីគែួសររបស់គាត់ក៏ដូចជាសង្គមដែរ។ យើងចង់ឱែយពួកគាត់យល់ថាអំពើហិងែសាមិនមែនជារឿងធម្មតា 
សមែែប់ពួកគាត់នះទែ ហើយ ពួកគាត់តែូវមានសុវត្ថិភាព និងបានទទួលលក្ខខណ្ឌការងារសមរមែយមួយដូចសែ្តីបមែើការក្នុងវិស័យផែសែងៗ

ទៀត ផងដែរ។ 

Ms Ginny Haythornthwaite នាយិកាអង្គការ ACTED បែចាំនៅកម្ពុជា។
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រូបភាពជាវិជ្ជមានរបស់ស្្តីក្នុងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 

យុទ្ធសស្តែទី១៖ ការទប់ស្កែត់បឋម ៣�២�១�៥ បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ និងវបែបធម៌

លទ្ធផលទី៨៖  បង្កើនការផែសព្វផែសាយលើកកម្ពស់សមធម៌យែនឌ័រ ផ្នត់គំនិតសង្គម រូបភាព និងសរនានា ដែលមានលក្ខណៈអហិងែសាពែមទំាង
បង្កើនសមត្ថភាពបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ ក្នុងការរាយការណ៍ដោយសមរមែយ និងបែុងបែយ័ត្នដើមែបីទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើស្តែី 

ការសិកែសាជាចែើនដែលធ្វើដោយវិទែយាស្ថែនបើក 

ទូលាយ បានបងា្ហែញថា ការផែសព្វផែសាយរូបភាពសែ្តីជា 

រឿយៗមានភាព អវិជ្ជមាន និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអំពើ

ហិងែសាលើស្តែភីាគចែើនតែវូបានពន្លើស ឬធ្វើឱែយមិនមាន 

អ្វដីែលគួរឱែយចាប់អារម្មណ៍។ 

ក្នងុនះដែរ ស្ថែនីយ៍ទូរទសែសន៍គឺជាស្ថែប័នមួយ

ដែលបានវាយបែហារសែ្តីដែលរងគែែះខា្លែំងបំផុត 

ហើយ នៅមិនទាន់មានបទបញ្ជែ ឬកែមសីលធម ៌

ណមួយ ដើមែបីចង្អុលបងា្ហែញពួកគែពីរបៀបផែសព្វ 

ផែសាយបញ្ហែទាំងនែះ ដោយយកចិត្តទុកដក់និងបែងុ

បែយ័ត្ននះទែ។ ជា លទ្ធផល ការផែសព្វផែសាយទំាងនះ 

បានដក់ការស្តីបន្ទែសទៅលើស្តែីសំរាប់ការ បង្កឱែយ 

មានអំពើ ហិងែសា  ដែល ពួកគាត់រងគែែះ ហើយបន្តុះ 

បងា្អែប់ថាសែ្តីទាំងនះជា "សែ្តីមិនល្អ" ទៅវិញ។ 

វិទែយាស្ថែន  បើក ទូលាយ ធ្វើការក្នុងបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយា 

និងទំនាក់ ទំនង ព័ត៌មាន វិទែយា ដែល គែបដណ្តប ់

សកម្មភាព និង យុទ្ធសស្តែ ក្នុងការលើក កម្ពស់ 

ការយល់ដឹងចំពោះ បញ្ហែទាំង នែះ ក៏ ដូចជាផល 

ប៉ះពាល់ក្នងុការផែសព្វផែសាយ រូបភាពអវិជ្ជមាន របស់សែ្តី 

និងអំពើហិងែសាលើសែ្តី  នៅ ក្នុង បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ 

ផងដែរ ។

យើងបានពិនិតែយឃើញថា បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ  
ចាក់ ផែសាយឈុតហិងែសាយា៉ែងធ្ងន់ធ្ងរ តាមទូរទសែសន៍ 
ដូចជា ប្តី វាយដំបែពន្ធ ឬគំរាមកំហែងដោយបែើ 

កំាភ្លើងជាដើម។ ទំាងនែះមានមានតែនៅក្នងុរឿងកុន ឬកម្មវិធីកំប្លែង ដោយ ពំុមានការគិតថា តើវាមាន ផលប៉ះពាល់ដល់ទសែសនិកជនយា៉ែង
ដូចម្តែចខ្លះនះទែ ហើយដែលទសែសនិកជនភាគ ចែើន ជាកុមារ និងជាអនីតិជន។ តាមរយៈការចាក់ផែសាយ ដដែលៗ ៃអំពើហិងែសាលើស្តែីនែះ  
បានធ្វើឱែយអំពើហិងែសាកា្លែយទៅជាទង្វើធម្មតាដែលអាចទទួលយកបាន ហើយស្តែី និង ក្មែង  សែីៗ គឺជាជន ដែល ងាយ  រងគែែះ ដោយសរការ 
កើន  ឡើងហានិភ័យនែ អំពើ ហិងែសា នែះ។ នៅពែលប្តវីាយ   បែពន្ធ បែពន្ធគាត់មិនមានបែតិកម្មតឡើយ ហើយ ទទួល យក ថា វាជារឿងធម្មតាពី
ពែែះគាត់ឃើញថាសកម្មភាពនែះដូចនឹងអ្វ ីដែល បាន ចាក់  ប ងា្ហែញ ក្នុងទូរទសែសន៍។ 

កញ្ញែ ណយ ឆវិន - មន្តែកីម្មវិធី វិទែយាស្ថែនបើក ទូលាយ 

អង្គការ៖ វិទែយាស្ថែនបើកទូលាយ

ឈ្មាះគមាាង៖  ការទប់ស្កែត់ ហិងែសាលើដែគូស្និទ្ធស្នែល តាមរយៈយុទ្ធនាការ 

លើបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ

ដាគូសហការ៖  មូលនិធិអាសុី កែុមបែឹកែសាអ្នកកាសែតកម្ពុជាសមែែប់សីលធម៌ 

កែសួងកិច្ចការ នារី កែសួងមហាផ្ទែ កែសួងវបែបធម៌ និងវិចិតែសិលែបៈ

កាុមគោលដៅ៖  បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយទូទាំងបែទែសកម្ពុជា សង្គមកម្ពុជា ជាពិសែស 

មនុសែសវ័យក្មែង
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ខ្ញុចំង់ឱែយមនុសែសគែប់គា្នែគិតថា ការលុបបំបាត់គែប់ទមែង់នែអំពើហិងែសាលើស្តែគឺីជាទំនួលខុសតែវូរបស់យើងគែប់គា្នែ។ សូមកំុគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ 
រដ្ឋែភិបាល កែសួងកិច្ចការនារី សង្គមសុីវិល ឬភាគីពាក់ព័ន្ធផែសែងៗតែប៉ុណោ្ណែះ។ វាជារឿងរបស់ពួកយើង។ យើងជាជនជាតិតែមួយ ដូច្នែះពួកយើងតែូវរួម
គា្នែដើមែបីដោះសែែយទាំងអស់គា្នែ។ 

កញ្ញែ ណយ ឆវិន - មន្តែីកម្មវិធី វិទែយាស្ថែនបើកទូលាយ

វិទែយាស្ថែនបើកទូលាយធ្វើការក្នុងភាពជាដែគូ ទៅលើការបង្កើតឱែយមានកែមសីលធម៌ សមែែប់អ្នកសរព័ត៌មាន និងបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ ក៏ 

ដូចជាតាមរយៈបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយសង្គម និង បច្ចែកវិទែយាផែសែងៗទៀត។ ដោយបែើវិធីសសែ្តច្នែបែឌិត និងបង្កើតថ្មី វិទែយាស្ថែនបើកទូលាយ 

ដើរតួនាទីយា៉ែងសំខាន់ក្នុងការ កៀងគរឱែយមានការចូលរួមពីសធារណៈ ដើមែបីទប់ទល់នឹងការ បងា្ហែញរូបភាពអវិជ្ជមានរបស់សែ្តី ឬការធ្វើឱែយ 

យល់ថាអំពើហិងែសាលើស្តែីជារឿងធម្មតា។

វិទែយាស្ថែនបើកទូលាយបានសហការ និងធ្វើការជាមួយកែសួងកិច្ចការនារី កែសួងព័ត៌មាន កែសួងវបែបធម៌ និងវិចិតែសិលែបៈ និងកែមុ 

បែកឹែសាអ្នកសរព័ត៌មាន កម្ពុជាសមែែប់សីលធម៌ និងដែគូពាក់ព័ន្ធផែសែងៗដើមែបីធ្វើការសិកែសាសែែវជែែវ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ចំណែះដឹង។ 

វិទែយាស្ថែន ក៏ធ្វើការទប់ស្កែត់ការផែសាយ អវិជ្ជមានពីសែ្តី តាមរយៈការផ្លែស់ប្តូរឥរិយាបទ ហើយវិទែយាស្ថែនបានសហការជាមួយនិសែសិតស្ម័គែ 

ចិត្តចំនួន ៤៣នាក់ ដែលមកពីសកលវិទែយាល័យចំនួន  ៦ក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ ដើមែបីគាំទែយុទ្ធនាការផែសព្វផែសាយសង្គម ការបង្ហែះវីដែអូ និងការ

ជមែុញឱែយមានការពិភាកែសានៅលើគែហទំព័រសង្គមហ្វែសប៊ុករបស់វិទែយាស្ថែន។ និសែសិតទាំងនះក៏បានពាំនាំសរ និងកិច្ចការទាំងនះ ទៅ 

សកលវិទែយាល័យរបស់ពួកគាត់ កន្លែងធ្វើការ សកម្មភាពសង្គម ក៏ដូចជាសកម្មភាព កីឡារបស់ពួកគែ។ ពួកគាត់ដើរតួជាបុគ្គលឆ្នើមរបស់ 

វិទែយាស្ថែន ក្នងុការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនែបញ្ហែទំាងនែះ និងការតបតទៅនឹង អាកបែប កិរិយា និងឥរិយាបទដែលបងា្ហែញថាអំពើហិងែសាលើ

ស្តែីជារឿងធម្មតា និងអាចទទួលយកបាន។

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 23

ករណីសិក្សា



ឧត្តមសែនីយ៍តែី គីម ភាព អគ្គស្នងការដ្ឋែននគរបាលជាតិ 
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ធ្វើការរួមគា្ន្�ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើស្្តី

អង្គការ៖ អង្គការកម្ពុជាដើមែបីជួយសែ្តីមានវិបត្តិ (CWCC)

ឈ្មាះគមាាង៖ យន្តការឆ្លើយតប សមែបសមែួលពហុវិស័យ

ដាគូសហការ៖  កែសួងកិច្ចការនារី GIZ ជំនួយផ្នែកចែបាប់នែកម្ពុជា (LAC) 
អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវបែបធម៌ អង្គការបនា្ទែយសែី (TPO)

តំបន់គោលដៅ៖ ខែត្តកំពង់ធំ និងខែត្តសៀមរាប

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសស្តែទី២៖ ការការពារផ្នែកផ្លូវចែបាប់ និងសែវាកម្មពហុវិស័យ ៣�២�២�១ យន្តការឆ្លើយតបដែលមានការសមែបសមែួលពហុវិស័យ

លទ្ធផលទី៩៖  បង្កើនការសមែបសមែួល និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការនៅគែប់លំដប់ថា្នែក់ រួមមានរវាងកែសួង ស្ថែប័ន អ្នកផ្តល់សែវា 
និងសង្គមសុីវិល ក្នុងការផ្តល់សែវា និងការឆ្លើយតប។

អំពើហិងែសាលើស្តែអីាចតែវូបានទប់ស្កែត់បែសិន
បើបែជាជន និងអាជា្ញែធរមានការប្តែជា្ញែចិត្តក្នុងការ 
សហការគា្នែ។ បែជាជនតែូវរាយការណ៍ដល់ប៉ូលីស
ពីអំពើហិងែសា។ ល្គកឹណបូ៉លីសទទួលបានផ្តល់ព័ត៌មាន 
ពួកគាត់ តែវូតែ អន្តរាគមន៍។ ដូច្នែះ ដើមែបីទប់ស្កែត់អំពើ  
ហិងែសាលើស្តែ ី យើង តែូវការឆន្ទៈពីគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ចូលរួម រួមទាំង មន្តែីអនុវត្ត ចែបាប់ អ្នកផែសព្វផែសាយចែបាប់ 
ដែលទាក់ទងនឹងការ ទប់ស្កែត់ អំពើហិងែសាលើស្តែ។ី 

ឧត្តមសែនីយ៍តែី គីម ភាព អគ្គស្នងការដ្ឋែន នគរ 

បាល ជាតិ

សែ្តដីែលធា្លែប់រងគែែះដោយសរអំពើហិងែសាទទួល 

បានផលបែយោជន៍ពីការឆ្លើយតបដែលមានការចូល 

រួមនែះ។ នែះមានន័យថា អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន និងអ្នក  

ដឹកនាំ សហគមន៍បានធ្វើការរួមគា្នែជាមួយអ្នកផ្តល់ 

សែវាក្នុងការទប់ស្កែត់ និងឆ្លើយតបលើអំពើហិងែសា 

លើ សែ្តី។ អង្គការ កម្ពុជាដើមែបីជួយសែ្តីមានវិបត្តិ ដើរ 

តួនាទីយា៉ែងសំខាន់ ក្នុងការផ្តល់ការឆ្លើយតបដ៏មាន 

បែសិទ្ធិភាព ទៅដល់សែ្តីដែល រងគែែះដោយអំពើ 

ហិងែសាក្នងុគែសួរ ឬការរំលោភផ្លវូភែទ។ អង្គការក៏ 

បានផ្តល់នូវជមែកសុវត្ថិភាព ជំនួយផ្នែកចែបាប់ និង 

សែវាកម្មផែសែងៗ ក៏ដូចជាតែូវបានផែសាភា្ជែប់ទៅដល់ 

បណ្តែញផែសែងៗទៀត ឬអ្នកផ្តល់សែវា  និងអាជា្ញែធរ 

មូលដ្ឋែនតាមរយៈ "យន្តការឆ្លើយតបដែលមានការ

សមែបសមែួលពហុវិស័យ"។ គមែែងនែះសហការជាមួយកែសួងកិច្ចការនារី និង GIZ ហើយសែ្តីជាង ៤០០០ នាក់ បានទទួល សែវាកម្ម 

ទាំងនែះ ចាប់តាំង ពី ខែមករា ឆ្នែំ ២០១៤ ។ 

ក្នុងឆ្នែំ២០១២ បនា្ទែប់ពីរងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ និងផ្លូវភែទជាចែើនឆ្នែំ សុីណត ដែលមាន អាយុ ៥៣ឆ្នែំ និងកូនសែីតែូវបាន 

អ្នកតំណងសហគមន៍ និងមន្តែីនគរបាលណែនាំមក ស្នែក់នៅ ក្នុងជមែកសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការកម្ពុជា ដើមែបីជួយ សែ្តីមានវិបត្តិ។ ភា្លែមៗនះ 

ពួកគែទទួល ការថែទាំសុខភាព ដើមែបី ពែយាបាល របួសរបស់ពួកគែ ហើយ បនា្ទែប់ពីបានជាសះសែបើយ ពួកគែបានទទួល ការគាំទែ និងការថែទាំ

ផ្នែកសុខភាពផ្លវូចិត្តជាចែើនទៀត។ ដោយមានការជួយ ជែែមជែែង ពីនគរបាល និងអង្គការ សែ្តរីងគែែះទំាងពីរនាក់មានជំនឿចិត្តគែប់គែែន់ 

ក្នុងការធ្វើ ចំណត់ការតាមផ្លូវ ចែបាប់បែឆំងនឹងប្តីរបស់សុីណត ដែលទីបំផុតតែូវបាន ជាប់ឃុំ ១៥ឆ្នែំ។

24 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

ករណីសិក្សា



វគ្គបណ្តុះបណោ្តែលនគរបាលយុត្តិធម៌
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អ្នកដែលរួចផុតពីអំពើហិងែសាអាចមានបទពិសោធន៍ផែសែងៗគា្នែ និងតមែវូការផែសែងៗគា្នែ។ យើងបានរកឃើញថា ការចងបណ្តែញឱែយមាន 
បែសិទ្ធភាពរវាងអ្នកផ្តល់សែវា គឺសំខាន់ណស់សមែែប់ការងាររបស់យើងក្នុងការគាំទែស្តែី។ មធែយាបាយរបស់យើងរួមមាន ការបង្កើត 
ទំនាក់ទំនងរវាងមន្តែី នគរបាល អាជា្ញែធរ មន្តែីសុខាភិបាល និងធនធានមនុសែសសហគមន៍ ជាមួយបណ្តែញផែសែងទៀតដែលមានមូលដ្ឋែន
តាម សែុក ដូច្នែះ សែវា កម្មទាំងនែះអាចជែួតជែែប ដោយមានបែសិទ្ធភាព។

លោកសែី ប៉ុក បញ្ញែវិចិតែ នាយិកាបែតិបត្តិ CWCC

កិច្ចសហការដ៏ស្អិតរមួតរបស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋែន រួមមាននគរបាល មន្តែីសុខាភិបាល និងអង្គការកម្ពុជាដើមែបីសែី្តមានវិបត្ត ិ បានធ្វើ   

ឱែ យសីុណត និងកូនៗរបស់គាត់ចុងកែែយមានសុវត្ថភិាព និងសែរីភាពពីអំពើហិងែសាពីប្តរីបស់គាត់។ សីុណតពិតជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាែង  

ជែែលជែែសមែែប់ការជួយគាត់ក្នុងការទទួលបានសែវាទាំងអស់នែះ ហើយគាត់ជឿជាក់ថាវានឹងជួយផ្លែស់ប្តូរជីវិតរបស់គាត់។

បើគា្មែនអង្គការក៏ដូចជាមនុសែសជុំវិញជួយពួកយើងទែ យើងបែហែលជាកំពុងតែរស់នៅដោយភាពភ័យខា្លែច ឬអាចថាស្លែប់ក៏ថាបាន។ 
ខ្ញុំសូមអរគុណ យា៉ែងខា្លែំងចំពោះអង្គការសមែែប់ការផ្តល់ឱកាសឱែយខ្ញុំ និងកូនខ្ញុំ ក្នុងការចាប់ផ្តើមជាថ្មី ដោយមិនមានការភ័យខា្លែចពីអំពើហិងែសា 
ពីប្តីរបស់ខ្ញុំ។ 

 សុីណត អ្នកបែើបែែស់សែវាកម្មរបស់ CWCC  ឈ្មែះ សុីណតតែូវបានដក់ឱែយដើមែបីរកែសាឯកជនភាពរបស់គាត់។

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 25

ករណីសិក្សា



លោកវែជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារា៉ែ នាយកបែតិបត្តិអង្គការ ចិត្តសង្គម អន្តរវបែបធម៌

©TPO

ការផ្ដល់ការប្ឹក្សាយោបល់ដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្ម្រក្ហម

ឈ្មាះគមាាង៖  យុត្តធិម៌ និងភាពធូរសែបើយសមែែប់អ្នករស់រានមានជីវិត 
ពីរ បបខ្មែរកែហម

កាុមគោលដៅ៖  ភា គីសុីវិល នៅសលាក្តីខ្មែកែហម រួមទាំងអ្នករស់រាន
 មានជីវិតដែលរងគែែះដោយការរៀបការ ដោយបង្ខំ 
 និងអំពើហិងែសាក្នុងគែួសរ និងអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ
តំបន់គោលដៅ៖ ទូទាំងបែទែស

អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវបែបធម៌ (TPO) គឺជា 

អង្គការ តែ មួយ គត់ ដែលផ្តល់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវ 

ចិត្ត និងគាំទែ ផ្នែកចិត្តសស្តែ ដល់សែ្តដីែលរស់រាន 

មានជីវិតពីអំពើហិងែសា ក្នុងរបបខ្មែរកែហម ចន្លែះ 

ឆ្នែំ១៩៧៥-១៩៧៩ ក្នុង បែទែស  កម្ពជុា។ ទោះបី

ជាសង្គែែមតែវូបានបញ្ចប់ក៏ដោយ បែជាជនកម្ពុជា 

ជាចែើននាក់ នៅតែជួបការលំបាក និងរងគែែះ  

ដោយសរភាពរន្ធត់ដោយសរបែវត្តិសស្តែនែអំពើ

ហិងែសាក្នុងសម័យនះ។ ដើមែបីគាំទែ និងបំភ្លែចការ

ហែលឆ្លងរបស់ពួកគាត់គឺសំខាន់ណស់ ក្នុងការ 

ផ្តល់បែកឹែសាដើមែបី ធ្វើឱែយពួកគាត់បានធូរសែបើយ។

អង្គជំនុំជមែះវិសមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា 

ហៅកាត់ថា អុីសុីសុីសុី ឬហៅថាសលាក្តីខ្មែរកែហម 

(ECCC) ផ្តល់ ឱកាសពិសែសមួយសមែែប់អ្នករស់

រានមានជីវិតពីរបបខ្មែកែហម ដើមែបីស្វែងរកការពិត 

និងយុត្តិធម៌។ វាជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងសលា

ក្តីឧកែិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ អ្នកដែល រស់រានមានជីវិត 

ពី របបឃោរឃៅ មានវត្តមាននៅដំណើរ ការ នែ 

សលា ក្តី ក្នុងឋានៈជាភាគីបណ្តឹងរដ្ឋបែបវែណី ដែល 

អនុញ្ញែត ឱែយពួកគាត់ ដើរតួយ៉ាែងសកម្មក្នងុដំណើរការ

ចែបាប់ ដោយមានសិទ្ធិពែញ។ ការចូលរួមដ៏សកម្ម 

ក្នុង តុលាការនែះអាចផ្តល់អំណច និងឥទ្ធិពល  

វិជ្ជមានលើជនរងគែែះក្នងុការពែយាបាលជម្ងផឺ្លវូចិត្តធ្ងន់

ធ្ងររបស់ ពួកគែ។

ការបងា្ហែញពីការហែលឆ្លងបទពិសោធន៍ដ៏ 

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសស្តែទី២៖ ការការពារផ្នែកផ្លូវចែបាប់ និងសែវាកម្មពហុវិស័យ ៣�២�២�២ ការផ្ដល់ការបែឹកែសាយោបល់បឋម

លទ្ធផលទី១០៖  បង្កើនចំនួននែការបែឹកែសាយោបល់កមែិតបឋម ដែលជនរងគែែះអាចទទួលបានទាន់ពែលវែលាជាមួយសែវាដែល 
សមសែប និងមានគុណភាពសមែែប់សែ្តីដែលរងគែែះដោយអំពើហិងែសា និងកូនរបស់ពួកគែ។

ឃោរឃៅក្នងុរបបខ្មែរកែហម ទាមទារឱែយមានការលើកទឹកចិត្តសមែែប់  ជនរងគែែះ។ ភាគចែើនពួកគាត់គិត ថា អ្នកដទែដែលដឹង ីបញ្ហែរបស់ពួកគាត់ 
នឹងវិនិច្ឆ័យពួកគាត់ដោយភាពអវិជ្ជមាន ទោះបីជាពួកគាត់ជាជន រងគែែះក៏ដោយ។ បនា្ទែប់ពី របប ខ្មែរកែហម សែ្តភីាគចែើនឱែយអាទិភាពលើការ
រស់រានមានជីវិតគែួសរ របស់ ពួកគាត់។ ជាមួយគា្នែនះដែរ ពួកគាត់ យល់ថា ការជីករំលើកពីអតីតកាលរបស់ ពួកគាត់ បាន តែមឹ តែធ្វើឱែយពួកគាត់
កាន់តែឈឺចាប់បុ៉ណោ្ណែះ។ មានចំនួនសែ្តីដែលជាជន រង គែែះដ៏គួរឱែយកត់សមា្គែល់មួយ តែូវបាន រំលោភជាចែើនដង ដោយទាហានផែសែងៗ ជា  
ចែើន នា  ក់ ដូច្នែះ ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ ខា្មែស់អៀន ហើយគិតថាពួកគាត់ ជាសែ្តី មិនល្អ។ 

លោកវែជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារា៉ែ នាយកបែតិបត្តិ អង្គការ ចិត្តសង្គម អន្តរវបែបធម៌

26 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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លោកសែី ហាន ហា៊ែង សមាជិកអង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវបែបធម៌នៅខែត្តបាត់ដំបង

©TPO

អតិថិជនរបស់មា្នែក់របស់ TPO គឺអ្នកសែី បែុក សុីណ ដែលបច្ចុបែបន្ននែះមានអាយុ ៥៥ឆ្នែំ ធា្លែប់បានឃុំឃាំងនៅខែត្តកំពត ៣ខែក្នុង 

សម័យខ្មែរកែហម ហើយតែូវបង្ខំឱែយរៀបការជាមួយបុរសមា្នែក់ដែលមិនធា្លែប់ស្គែល់គា្នែឬក៏សែលាញ់ពីមុនមក។ ការលើកឡើងរបស់គាត់បាន

អះអាងបែឆំងអ្នកដឹកនាំរបបនែះថា គាត់មិនអាចមានកូនបានដោយសរតែការបង្ខំឱែយធ្វើការហួសកំលាំង។

អ្នកជំនាញពិសែសដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តែលជាក់លាក់ របស់អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវបែបធម៌ បានគាំទែ សុីណ និងសកែសីផែសែង 

ទៀត ក៏ដូចជាភាគីរដ្ឋបែបវែណីក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅសលាក្តី ដោយបានផ្តល់សែវាផ្លូវចិត្តជាចែើន។ សែវាទាំងនះរួមមាន៖ ការគាំទែ 

ផ្លូវចិត្តនៅឯអង្គជុំនុំជមែះ មុនពែល កំឡុងពែល និងកែែយពែលដំណើរការនីតិវិធី ការពែយាបាលផ្លូវចិត្តដែលផ្តល់នៅក្នុងអង្គការ ឬខាងកែែ  

អមដោយកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមឱែយមាន ការបែែប់រឿងរា៉ែវ ឬការចងចាំនានាក្នុងសហគមន៍ ហើយទាំងនែះអាចជួយពួកគាត់រកវិធីពែយាបាលដោយ  

សិកែសាបន្ថែមពីពែឹត្តការណ៍ឈឺចាប់ដែលពួកគាត់បានជួបបែទះ។

រាល់សំណង ឬអ្វីដែលអាចជួយពួកយើងដែលរងគែែះផ្លូវចិត្តបាន គឺសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់។ បែជាជនភាគចែើនក្នុងបែទែសកម្ពុជា 
ពិសែសអ្នក ដែលមានអាយុជាង ៣០ឆ្នែំ បានទទួលរងគែែះ និងផលប៉ះពាល់ជាចែើនបនា្ទែប់ពីរបបនែះ ក៏ដូចជាសង្គែែមសុីវិលដែរ។ ពួក 
គាត់ពែយាយាមយា៉ែងខា្លែំងក្នុងការ បំភ្លែចវា ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងបានទាំងអស់ឡើយ។ ខ្ញុំមិនដឹងថាជនរងគែែះមួយចំនួន 
ផែសែងទៀតមានភាពកា្លែហានគែប់គែែន់ក្នុងការបែែប់រឿងរបស់ពួកគែដូចខ្ញុំឬទែ ប៉ុន្តែរាល់អ្នកដែលដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយ ពួកគាត់បាន  
ទាក់ទង និងពិភាកែសាជាមួយខ្ញុំពីរឿងនែះ។ 

បែុក សុីណ- ជនរងគែែះដែលរស់រានពីរបបខ្មែរកែហម

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 27
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ការគាំទ្ដល់អ្នកផ្តល់ស្វាសុខភាពដើម្បីគាំទ្ស្្តី

អង្គការ៖ ឃែរកម្ពុជា
ឈ្មាះគមាាង៖  លំនៅដ្ឋែនមានសុវត្ថិភាព សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព 

(សៀវភៅគ្លីនិក ការថែទាំសុខភាពសមែែប់សែ្តីដែលរងគែែះ
ដោយសរអំពើហិងែសាពីដែគូស្និទស្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ

ដាគូគមាាង៖  កិច្ចសហបែតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) កែសួងកិច្ចការនារី អ្នក 
ជំនាញសុខាភិបាលក្នងុទីកែងុភ្នពំែញ UNFPA កែសួងសុខាភិបាល 
អង្គការ សុខភាពពិភពលោក កែសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសមែបទា ពែមទាំងអង្គការដែគូ កែុមគោលដៅ 
ជំនាញសុខាភិបាលតាមពែទែយបង្អែក និងមណ្ឌលសុខភាពនានា 
ក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ។

តំបន់គោលដៅ៖  បុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នងុមន្ទរីពែទែយបង្អែក និងមណ្ឌលសុខភាព 
នៅទីកែងុភ្នពំែញ

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសស្តែទី២៖ ការការពារផ្នែកផ្លូវចែបាប់ និងសែវាកម្មពហុវិស័យ ៣�២�២�៤ សែវាសុខភាព

លទ្ធផលទី១២៖ ពងែឹង និងឆ្លើយតបជាបែព័ន្ធចំពោះអំពើហិងែសាលើស្តែី ក្នុងបែព័ន្ធគាំទែសុខភាព

សែ្តីដែលធា្លែប់រងគែែះដោយអំពើហិងែសាពីដែគូ 
ស្និទ្ធស្នែលរបស់ខ្លួនក្នុងបែទែសកម្ពុជា ជារឿយៗ  
ស្ទែក់ស្ទើរក្នងុការ រាយការណ៍ រឿងរបស់ពួកគាត់បែែប់   
អាជា្ញែធរ ដោយ សរ តែ រនាំង  ហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពខា្មែស់  
អៀន។ ក្នុង ករណីជាចែើន ទំនាក់ ទំនាក់ដំបូង និង 
តែមួយគត់  ដែលជនរងគែែះមានជាមួយនឹងអ្នក 
ជំនាញបែហែល ជាជំនួយវែជ្ជសសែ្ត ។ ដូច្នែះហើយ 
វាចែបាស់ណស់ដែលថា អ្នកបមែើការផ្នែក សែវា 
សុខភាព មាន ជំនាញ និងចំណែះដឹង ដែលពួកគាត់ 
អាចកំណត់ អត្ត  សញ្ញែណ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវ
ការរបស់ជនរងគែែះ បាន។ នែះដើមែបីធានាថាសែ្តី 
ដែល ធា្លែប់  រងគែែះដោ យសរ អំពើហិងែសា ទទួល 
បាន សែវា សុខភាព  ដែលសមរមែយ និងតែូវបានបញ្ជូន 
ទៅរក សែវាផែសែងៗទៀតបែសិនជា  ចាំបាច់។

ការឆ្លើយតបចំពោះសែវាសុខភាព បែកបដោយ 
វិជា្ជែ ជីវៈ និងការសមា្ងែត់មានសរៈសំខាន់សមែែប់ជន
រងគែែះដោយសរអំពើហិងែសាពីដែគូស្នទិ្ធស្នែលរបស់ 
ខ្លនួ។ ដើមែបី សមែែចបាន អង្គការឃែរបានគំាទែឱែយ 
មានការផលិត "សៀវភៅស្តីពីការគែប់គែង និងការ 
ថែទំា  សុខភាព  សមែែប់សែ្តរីងគែែះដោយអំពើហិងែសា
ពីដែគូ  ស្និទ្ធស្នែល អំពើហិងែសាផ្លូវ ភែទ" ។ សៀវភៅ 
 នែះ  បង្កើតឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក 
ហើយ តែូវបានបែើបែែស់ដើមែបីជាជំនួយស្មែរតី ដល់

អ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្នងុការស្វែងយល់ពីគែប់ទមែង់ 
នែអំពើហិងែសាលើសែ្ត ីនិងដើមែបីធ្វើឱែយការឆ្លើយតបដំបូង  
មានភាពបែសើរឡើង ក៏ដូចជាផ្តល់នូវបែព័ន្ធគែប់គែង
សែវាវែជ្ជសស្តែ ដែលមានលក្ខណៈបទដ្ឋែនសមែែប់
ជនរងគែែះ ឈរលើគោលការណរ៍កែសាការសមា្ងែត់។

កែសួងសុខាភិបាល មានការប្តែជា្ញែចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតសៀវភៅនែះ ដើមែបី បង្កលក្ខណៈ ងាយសែួល ដល់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពឱែយមាន   
ជំនឿចិត្តក្នងុការកំណត់ បានថា នៅពែលដែលស្តែរីងគែែះដោយសរ អំពើហិងែសាបងា្ហែញខ្លនួ គាត់អាចធ្វើការ ឆ្លើយតប ទាន់ ពែល និងមានបែសិទ្ធភិាព 
ជាមួយនឹងសែវាដែលសមសែប។ យើងសងែឃឹមបានថា ការចូលរួមរបស់អង្គការឃែរក្នុង គមែែង នែះ បន្ត ជាចែើនឆ្នែំ ទៅ មុខ ទៀត ពែែះ ថា 
ឯកសរជំនួយសមែែប់បណ្តះុបណ្តែល  តែវូបានបង្កើត និង ផែសព្វផែសាយទូទំាង បែទែស កម្ពជុាដើមែបីធានាថា គែប់ ជនរងគែែះ ដោយសរ ដែគូស្នទិ្ធស្នែល 
និងអំពើហិងែសា ផ្លវូ ភែទទំាងអស់ មានជំនឿចិត្តក្នងុការរាយការណ៍ពីបទពិសោធន៍រងគែែះរបស់គាត់ទៅកាន់កន្លែងផ្តល់សែវា  សុខភាព។ 

លោក ស៊ែុន រចនា អ្នកគែប់គែងកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់  - អំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័ររបស់អង្គការឃែរ

28 វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី
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សិកា្ខែកាមមា្នែក់ដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណ្តែលរបស់អង្គការឃែរ កញ្ញែ អូ៊ច គឹមហន ជឿថាការមាននីតិវិធីសមែែប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល 

ដើមែបីអនុវត្តតាម នៅពែលណដែលពួកគាត់សងែស័យថាសែ្តីបានរងគែែះដោយអំពើហិងែសាពីដែគូស្និទ្ធស្នែល ឬអំពើហិងែសាផ្លូវភែទ គឺមាន 

សរៈសំខាន់ណស់។ ក្នងុនាមជាឆ្មបនៅមន្ទពីែទែយបង្អែកពោធិចិនតុង ក្នងុកែងុភ្នពំែញ គាត់គឺជាអ្នកផ្តល់ការឆ្លើយតបដំបូងមា្នែក់ចំពោះសែ្តី 

ដែលរងគែែះដោយអំពើហិងែសា។

ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលមា្នែក់ នៅពែលដែលយើងយល់ពីស្ថែនភាពនរណមា្នែក់ហើយ យើងអាចផ្ចង់ស្មែរតីបានល្អបែសើរ ក្នុង
ការផ្តល់សែវាឬការពែយាបាលជូនគាត់តាមអ្វីដែលគាត់តែូវការ។ ខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនពួកគាត់លើសពីការពែយាបាលរបួសស្នែមរបស់គាត់ ដូចជា  
ស្តែប់ការរៀបរាប់របស់ពួកគាត់ដើមែបីយល់ពីទុក្ខកង្វល់របស់ពួកគាត់ និងលើកទឹកចិត្តដើមែបីឱែយពួកគាត់ផ្តល់តម្លែឱែយខ្លួនឯង ដោយការធានា 
បានថាខ្ញុំបានបញ្ជូនគាត់ទៅរកសែវាដែល សមរមែយ។ 

កញ្ញែ អ៊ូច គឹមហន ឆ្មប។

ដោយមានជំនួយបច្ចែកទែសពីមូលនិធិ UNFPA និង អង្គការសុខភាពពិភពលោក អង្គការឃែរ បានដំណើរការគមែែងសកលែបង ហើយនិង

កំពុងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តែលទៅដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាល នៅតាមបណ្តែមន្ទីពែទែយបង្អែក ក៏ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពដែលមានទីតាំងនៅតាម

ជាយទីកែុងភ្នំពែញ។ អង្គការឃែរក៏បានបង្កើត សៀវភៅណែនាំសមែែប់ការបណ្តុះបណ្តែលរបស់ខ្លួនដើមែបីគាំទែដល់ការបណ្តុះបណ្តែលនែះ 

ហើយសៀវភៅនែះនឹងដើរតួនាទីយា៉ែងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសៀវភៅណែនាំថា្នែក់ជាតិមួយ ជាមួយមូលនិធិ UNFPA និងមជែឈមណ្ឌលជាតិ គាំពារ 

មាតា និងទារក ក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 29
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ទទួលបានស្វាកម្មសម្បសម្ួលនានា�សម្្ប់ភាពយុត្តិធម៌�និង�ដំណោះស្្យ

អង្គការ៖ ជំនួយផ្នែកចែបាប់នែកម្ពុជា (LAC)

ឈ្មាះគមាាង៖ ការទទួលបាន យុត្តិធម៌សមែែប់សែ្តី ២

ដាគួសហការ៖  កែសួងកិច្ចការនារី កិច្ចសហបែតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) 
គណៈកម្មការ ថា្នែក់កែែមជាតិ សមែែប់សែ្តីនិងកុមារ  
មន្តែីនគរបាលយុត្តិធម៌ខែត្ត និងអង្គការដែគូនៅតាម 
តំបន់គោលដៅ

កាុមគោលដៅ៖ ៤៥ ឃុំ ក្នុង ៦សែុក 

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសស្តែទី២៖ ការការពារផ្នែកផ្លូវចែបាប់ និងសែវាកម្មពហុវិស័យ  ៣�២�២�៥  ជំនួយផ្នែកចែបាប់ និងការទទួលបានយុត្តិធម៌

លទ្ធផល១៣៖ បង្កើនការទទួលបានយុត្តិធម៌ សមែែប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើហិងែសា

សែ្តសី្វែងរកជំនួយបនា្ទែប់ពីរងគែែះដោយសរការ 

បែើអំពើហិងែសាទទួល អត្ថបែយោជន៍ពីការ ឆ្លើយតប 

បែបពហុវិស័យ ដែលនគរ បាល អ្នកផ្តល់សែវាសុខភាព 

និងសែវាផ្លួវចែបាប់ធ្វើការរួមគា្នែ។ ក្នុងផ្នែកមួយនែ 

កម្មវិធី "ដំណើរ ការទទួលបានយុត្តធិម៌សមែែប់សែ្ត ី២" 
អង្គការ ជំនួយផ្នែកចែបាប់កម្ពុជា និងអង្គការដែគូ បាន

ធ្វើការជាមួយមន្តែនីគរបាលយុត្តធិម៌ នែមន្ទរីកិច្ចការ 

នារី ដើមែបី ផ្តល់ការឆ្លើយតបដែលមានលក្ខណៈ ពហុ 

វិស័យ នៅ ពែលដែលសែ្តបីានរាយការណ៍ ឬបងា្ហែញ  

ពី    អំពើ  ហិងែសា  នៅក្នុង ៤៥ឃុំសងា្កែត់ ក្នុងបែទែស 

កម្ពុជា។

រឿងរបស់ចន្ធូបងា្ហែញពីលទ្ធផលវិជ្ជមាន ដែល 

បាន  មកពីការអន្តរាគមន៍រួមគា្នែ រវាងអាជា្ញែធរឃុំ និង

អ្នកផ្តល់សែវាផ្នែកចែបាប់ក៏ដូចជាសែវាចិត្តសសែ្ត។ 

ចន្ធូមានអាយុ ៤៦ឆ្នែំ រស់នៅសែុក កំពង់ស្វែយ 

និងបានរៀបការតាម បែពែណីអស់រយៈពែល ២៣ 

ឆ្នែំហើយ ។  មកទល់ពែល នែះ ពួកគែមានកូន ៥នាក់ 

បែុស៣នាក់។ ទំនាក់ទំនង របស់គាត់និងប្តចីាត់ទុក 

ថា ជាទំនាក់ទំនងដែលមានហិងែសា  ចែំដែល ចំពោះ 

គាត់ កូនរបស់គាត់ និងអ្នកនៅក្នងុ សហគមន៍។ ប្ត ី

របស់គាត់បានជាប់ឃុំជាងពីរឆ្នែំហើយ ដោយសរ 

គាត់បានវាយអ្នកជិតខាង។ អំពើហិងែសាជា រឿយៗ 

បណ្តែលមកពីជាប់ទាក់ទងនឹងគែឿងសែវឹង។

បនា្ទែប់ពីហែតុការណ៍ដ៏សហាវកាលពីឆ្នែំ មុន 

ចន្ធូ មានភាពភ័យខា្លែចចំពោះជីវិតបែចំាែថ្ងែរបស់គាត់ 

ហើយគាត់ចង់ ទាមទាលែងលះ និងចង់ឱែយប្តីរបស ់

គាត់ជាប់គុក។ គាត់ បានបែែប់មែឃុំ ដែលជាអ្នក 

សមែបសមែួល ឱែយប្តីគាត់ ចាកចែញពីគែួសរ។ ប៉ុន្តែ 

ប្តីគាត់មិនចែញទៅណនះទែ បើទោះបីជា មាន 

អន្តរាគមន៍ពីអាជា្ញែធរឃុំក៏ដោយ ក៏គាត់ នៅ តែ បន្ត 

ការរំលោភបំពាន ទៅលើបែពន្ធ និងគែួសរ របស់ 

គាត់។
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ចុងកែែយ ករណីរបស់ចន្ធតូែវូបានអាជា្ញែធរឃំុបញ្ជនូមក អង្គការជំនួយផ្នែកចែបាប់កម្ពជុា (LAC) ដូចនែះដំណោះសែែយផ្លវូចែបាប់កើតមាន

ឡើង។ បុគ្គលិកនែកម្មវិធីទទួលបាន យុត្តិធម៌សមែែប់សែ្តី២ បានបើកការសុើបអង្កែត និង សមា្ភែសន៍ ចន្ធូ ដែលគាត់បាននិយាយថា 

បែសិនបើប្តី ឈប ់ផឹក ហើយឈប់បែើអំពើហិងែសាលើបែពន្ធកូន គាត់នឹងជួបជុំគា្នែវិញ។ បនា្ទែប់មកការពិភាកែសាបន្ត បាន ធ្វើឡើងជាមួយ 

នគរបាលសែុក និងឃុំ បែសិនបើប្តីចន្ធូបន្តបែើអំពើហិងែសា មកលើគាត់ និងកូនៗ នឹងតែូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវចែបាប់។

បុគ្គលិកអង្គការចិត្តសង្គម និងអន្តរបែបធម៌បានសមា្ភែសន៍ចន្ធនិូងប្តរីបស់គាត់ដល់ផ្ទះ ហើយរកឃើញថា ប្តរីបស់ចន្ធមូានបញ្ហែផ្លវូចិត្ត ដែល 

ធ្វើឱែយ ប៉ះពាល់ដល់រាងកាយ សង្គមនិងសុខមាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់ចន្ធូ។ អង្គការចិត្តសង្គម និងអន្តរវបែបធម៌ បានបង្កើតសកម្មភាព  

គែប់គែងករណីនែះ ដោយ ដក់បញ្ចលូការបែកឹែសាវែជ្ជសសែ្ត និងចិត្តសស្តែ ទំាងប្តទំីាងបែពន្ធ។ អង្គការជំនួយផ្នែកចែបាប់នែកម្ពជុាគំាទែគមែែង 

នែះដោយផ្តល់ការគំាទែលើការធ្វើដំណើរ របស់ចន្ធូ និងប្តីរបស់គាត់ដើមែបីទៅមន្ទីពែទែយខែត្ត ដើមែបីទិញថា្នែំដែលចាំបាច់។

  អ្វីៗចាប់ផ្តើមបែសើរឡើងជាចែើន ចាប់តាំងពីអង្គការជំនួយផ្នែកចែបាប់កម្ពុជានិងចិត្តសង្គម អន្តរវបែបធម៌ គាំទែគែួសរ របស់យើង។ 
ប្តីរបស់ខ្ញុំកាន់តែបែសើរឡើង ហើយហិងែសាក៏មិនមានទៀតដែរ។ ហើយគាត់ក៏ជួយកិច្ចការងារផ្ទះ បែចាំថ្ងែផងដែរ។ 

ចន្ធូ

បនា្ទែប់ពីការពែយាបាលបានបីខែ អ្នកទំាងពីរមានរីកចមែើនគួរឱែយកត់សមា្គែល់។ ចន្ធ ូបានឈប់បែើបែែស់ថា្នែដំែលណែនំាដោយវែជ្ជ បញ្ជែ បុ៉ន្តែ 

ប្តីរបស់គាត់នៅបែើដើមែបីពែយាបាលបន្ត។ ចុងកែែយនែះពួកគាត់បានរស់នៅជុំគា្នែ ហើយជួយគា្នែទៅវិញទៅមក ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែ។

នែះជាអំពើហិងែសាក្នុងគែួសរធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប៉ះពាល់ដល់រាល់សមាជិកគែួសរ សែដ្ឋកិច្ចគែួសរ និងសហគមន៍។ កិច្ចខិតខំបែឹងបែែង 
របស់អាជា្ញែធរ មូលដ្ឋែនដើមែបីដោះសែែយករណីនែះគួរឱែយសរសើរ ហើយពួកគាត់អាចសមែបសមែួលដោយវិធីសសែ្តសហការជាមួយភាគី
ពាក់ព័ន្ធ និង អ្នកផ្តល់សែវាកម្មដទែទៀត ដើមែបីទទួលបាននូវដំណោះសែែយមួយដែលមានបែសិទ្ធភាព។ ទាំងនែះគឺបានមកពីការបែមូល 
ព័ត៌មានគែប់ជែងុជែែយ ការស្តែប់ជនរងគែែះ ដោយគិត ពីសិទ្ធ ិនិងតមែវូការក៏ដូចជាលើកកម្ពស់កិច្ចសហបែតិបត្តកិារល្អរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ 
ទាំងនែះ គឺជាកតា្តែចំបងក្នុងការស្វែងរកដំណោះសែែយជោគជ័យក្នុងករណីអំពើហិងែសាក្នុងគែួសរ។ 

សមាជិកអង្គការជំនួយផ្នែកចែបាប់ នែកែុមកម្មវិធី ការទទួលបានយុត្តិធម៌សមែែប់សែ្តី ២
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លោកសែ ីអឹុម បូរ៉ែត គណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទកុកិច្ចការនារី និងកុមារ  ក្នងុសងា្កែត់ពោធិ៍សែនជ័យ

©CARE Cambodia

ការផ្តល់អំណាចដល់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍�ដើម្បីជួយដល់ស្្តី

អង្គការ៖ ឃែរកម្ពុជា

ឈ្មាះគមាាង៖ លំនៅដ្ឋែនមានសុវត្ថិភាព សហគមន៍មានសុវត្ថិភាព

ដាគួសហការ៖  កិច្ចសហបែតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) កែសួងកិច្ចការនារី  
អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ UNFPA កែសួង 
សុខាភិបាល កែសួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ 
សមែបទា ពែមទាំងអង្គការដែគូ

កាមុគោលដៅ៖ គណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទកុកិច្ចការនារី និងកុមារឃំុ សងា្កែត់

លទ្ធផលក្នុងការឆ្លើយតបលើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសស្តែទី២៖ ការការពារផ្នែកផ្លូវចែបាប់ និងសែវាកម្មពហុវិស័យ ៣�២�២�៦  សែវាសង្គម និងការស្តែរទែបើងវិញ

លទ្ធផលទី១៤៖  ការបង្កើតបែព័ន្ធផ្តល់សែវា មណ្ឌលសមែែប់ផ្ដល់សែវាជាបែព័ន្ធ ដែលមានលក្ខណៈពហុវិស័យ ដែលបែជាពលរដ្ឋអាចទៅ 
រកសែវាបាននៅទូទាំងបែទែស និងមានបែព័ន្ធបញ្ជូនគែប់គែែន់ ដោយមានគោលការណ៍ និងស្ដង់ដនែសែវាសមរមែយ

អាជា្ញែរធរមូលដ្ឋែន រួមមានគណៈកមា្មែធិការទទួល

បន្ទកុកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សងា្កែត់ ជារឿយៗតែង 

តែតែូវបានអញ្ជើញឱែយចូលរួមកម្មវិធីនានាស្តីពី 

អំពើហិងែសាលើស្តែី។ លោកសែី ឈ្នែង សុផណរី 

ជាសមាជិក គណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទុក កិច្ចការ នារី 

និងកុមារឃុំសងា្កែត់ ក្នុងសងា្កែត់ពែែកលាប ដែលទី 

នះ មានសែ្តីជាចែើនចំណកសែុកមកធ្វើការនៅ 

ភ្នពំែញ នៅកន្លែងសែវា កមែសាន្ត និង បដិសណ្ឋែរកិច្ច។ 

សន្តសុិខពែលយប់ ជារឿងដែលគួរឱែយបារម្ភបំផុត 

សមែែប់បែជាជនក្នុងការស្នែក់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួក 

គាត់ ពិសែសក្នុងចំណោមសែ្តីក្មែងៗ ដែលធ្វើ 

ដំណើរ មកផ្ទះ បនា្ទែប់ពីធ្វើការ នៅពែលងងឹត។

ដោយមានការគាំទែ ពីអង្គការឃែរអន្តរជាតិ 

នគរបាល និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន  នៅក្នងុឃំុ របស់គាត់ 

បានទទួលការបណ្តះុបណ្តែលស្តពីី យែនឌ័រ សិទ្ធសិ្តែី 

និងរបៀបនែការផ្តល់សែវាកម្មរួមមួយដល់ស្តែី ដែល 

ធា្លែប់រងគែែះដោយសរអំពើហិងែសា ឬ ភាពភ័យខា្លែច  

អំពើហិងែសា ក្នុង សហគមន៍របស់គាត់។ លោកសែី 

សុផណរីបានទទួលការសរសើរពីតួនាទី របស់គាត់

ដែលបានរួមចំណែកក្នងុការការពារអំពើហិងែសាលើស្តែី  

ក្នងុសងា្កែត់របស់គាត់ និងការផ្តល់អន្តរាគមន៍ដល់ស្តែ។ី

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយ ស្តីពី 

ការ ទប់ស្កែត់បទឧកែិដ្ឋ និងសុវត្ថិភាពសហគមន៍ 

ពីកែសួង មហាផ្ទែ អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែនបទទួលបាន 

ថវិកាចែើន ជាងមុន  ដើមែបីដក់ភ្លើងបំភ្ល ឺតាមផ្លវូ ងងឹតៗ 

និងផ្លវូក្នងុភូមិ ។ បន្ថែមពីនះសមាជិកនែ គណៈ 

កមា្មែធិការ ទទួលបន្ទកុ កិច្ចការនារី និងកុមារ ឃំុ សងា្កែត់  

បានជួបជាមួយមា្ចែស់ផ្ទះជួល  ដើមែបីពិភាកែសា បញ្ហែ 

សុវត្ថិភាពជុំវិញ ផ្ទះជួល ដែល សែ្តីចំណក សែុក 

ស្នែក់ នៅ។
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លោកសែី ដួង សុភួង សមាជិកគណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ  ក្នុងសងា្កែត់បាក់ខែង

©CARE Cambodia

ខ្ញុំបានដឹងចែើនពីការបណ្តុះបណ្តែល នៅអង្គការ ឃែរ កម្ពុជាដែលបានរៀបចំ ហើយខ្ញុំបានចែករំលែកវាជាមួយសែ្តីផែសែងទៀតនៅក្នុង
សហគមន៍ខ្ញុំដើមែបីជួយ ពួកគាត់ឱែយយល់បន្ថែមពីយែនឌ័រ ការបៀតបៀនផ្លូវភែទ និងអំពើហិងែសាក្នុង គែួសរ។ តាមរយៈ ការបណ្តុះបណ្តែល 
  នះ ខ្ញុំបានដឹងថាការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើស្តែីគឺសំខាន់ណស់ ហើយយើងតែូវធ្វើ សកម្មភាព រួមគា្នែក្នុងឋានៈជាអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន។ 

 លោកសែ ីឈ្នែង សុផណរី សមាជិកគណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទកុ កិច្ចការនារី និងកុមារឃំុ សងា្កែត់

ក្នុងបរិបទនែការការពារ យើងបានឱែយយោបល់ និងលើកទឹកចិត្តមា្ចែស់ផ្ទះជួលតម្លើងភ្លើងបំភ្លឺ នៅជុំវិញទីងងឹត និងនៅជុំវិញបន្ទប់ជួល 
ដើមែបីឱែយ សែ្តីមាន អារម្មណ៍សុវត្ថិភាព បនា្ទែប់ពីតែឡប់មកពីធ្វើការនៅពែលយប់។ ការបណ្តុះបណ្តែលរបស់អង្គការឃែរកម្ពុជា បានជួយ 
កសងជំនាញ និងជំនឿចិត្ត ដើមែបីចរចារជាមួយមា្ចែស់ផ្ទះជួល និងធ្វើការពិភាកែសាជាមួយមនុសែសផែសែងៗទៀត ដែលមានចំណប់អារម្មណ៍ក្នុង
ការរួមចំណែកទប់ស្កែត់ ដល់ការឆ្លើយតបនឹង អំពើហិងែសាលើសែ្តីក្នុងសហគមន៍ ។ 

 លោកសែ ីឈ្នែង សុផណរី សមាជិកគណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទកុ កិច្ចការនារី និងកុមារឃំុ សងា្កែត់
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សម្ផសែសចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាសែ្តីផែសព្វផែសាយសែែបៀរ និងភាពភ័យខា្លែចរបស់គាត់រស់នៅក្នុងទីកែុង នៅក្នុងកម្មវិធីវិទែយុសំឡែងបែជាធិបតែយែយ

©CFSWF

ការបង្កើតស្វាសធារណៈឱ្យមានប្សិទ្ធិភាពសម្្ប់ស្្តី

អង្គការ៖ Action Aid  Cambodia

ឈ្មាះគមាាង៖  សុវត្ថភិាពសែ្តកី្នងុទីកែងុ "សែវាសធារណៈដែលឆ្លើយតប 
ចំពោះយែនឌ័រ"

ដាគូសហការ៖  សហព័ន្ធសហជីពកម្មករ ចំណីអាហារនិងសែវាកម្ពុជា 
មជែឈមណ្ឌល សម្ព័ន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុសែស 
សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋែននៅភ្នំពែញ និង អ្នកដឹកនាំសហគមន៍

កាុមគោលដៅ៖  សែ្តីធ្វើការ ក្នុងវិស័យឧសែសាហកម្មផ្លូវភែទ និងសែវាកមែសាន្ត  
រួមទាំងវិស័យកាត់ដែរក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ

តំបន់គោលដៅ៖ ទីកែុងភ្នំពែញ

ផលប៉ះពាល់លើផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី

យុទ្ធសស្តែទី៣៖ ចងកែងនិងអនុវត្តគោលនយោបាយ និងចែបាប់  
 ៣�២�៣�២  ការតែួតពិនិតែយឡើងវិញនូវគោលនយោបាយ និងការពងែឹង ស្ថែប័ន

លទ្ធផលទី១៦៖  ពងែឹងការសមែបសមែួល និងធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវវិស័យកែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហែ 
អំពើហិងែសាលើស្តែីបែកបដោយបែសិទ្ធភាព

ក្នុងខែ កក្កដ ឆ្នែំ ២០១៤  Action Aid  កម្ពុជា 

បានដំណើរការយុទ្ធនាការ និងកម្មវិធី "សុវត្ថិភាពសែ្តី 
ក្នុងទីកែុង" ។ Action Aid  រួមទាំងដែគូសហការក្នុង 

សែុករបស់ខ្លួនមាន គោលបំណង ផ្លែស់ប្តូរ ឥរិយាបទ 

និង អត្តចរិក ដែលអាចឱែយជនល្មើសបែពែតឹ្តអំពើហិងែសា 

និងការបៀតបៀន ដោយ និទណ្ឌភាព ក្នងុបែទែស 

កម្ពជុា។ យុទ្ធនា ការនែះ មានបំណងផ្តល់ អំណច ឱែយ 

ស្តែ ី ដែលងាយរងគែែះដោយសរអំពើហិងែសា ផ្លវូភែទ 

និងការបៀត បៀន ក្នុងកែុងភ្នំពែញ។ Action Aid 

បានធ្វើការយា៉ែងសកម្ម និង កៀងគរឱែយមានការ ចូល 

រួមរបស់យុវជនកម្ពជុា ដើមែបីឱែយ មានការគំាទែយុទ្ធនាការ 

នែះ តាមរយៈ ការលើកកម្ពស់ ការយល់ ដឹង និងការ

ទទួលស្គែល់នែអំពើហិងែសាលើស្តែកី្នងុ សង្គមកម្ពជុា។
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សម្ផសែស(កាន់ Microphone) ពិភាកែសាជាមួយ CFSWF អំពីវែទិកាអំពីសិទ្ធិរបស់សែ្តីផែសព្វផែសាយសែែបៀរ "កែែកឈរ និងទប់ទល់នឹង អំពើហិងែសាលើសែ្តី" 
ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០១៦

ដែគូរបស់ Action Aid  គឺសហព័ន្ធសហជីព កម្មករចំណីអាហារ និងសែវាកម្ពុជា  បងែៀន និងគាំទែសែ្តីបមែើសែវាកមែសាន្ត ក៏ដូចជានារី 

ផែសព្វផែសាយ សែែបៀរ ដើមែបីភា្ជែប់ពួកគែជាមួយនឹងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន ក្នុងការផ្តល់ឥទ្ធិពលទៅលើផែនការឃុំ។ នែះគឺដើមែបីធានាថា អាជា្ញែធរ 

បញ្ចូល បញ្ហែដែលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពរបស់សែ្តី និងការទទួលបានសែវាសធារណៈ ដូចជាសែវាសុខភាព និងសែវាអប់រំក្នុងតំបន់ ដែល 

ពួក គាត់ រស់នៅ។

តាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយ សហព័ន្ធ សហជីពកម្មករ ចំណីអាហារ និងសែវាកម្ពុជា សម្ផសែស បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ "សុវត្ថិភាព 
សែ្តី ក្នុង ទីកែុង" និងកម្មវីធីរបស់ Action Aid ។ សម្ផសែសទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តែជាចែើនពី សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិង 

សែវាកម្ពុជា ដើមែបីកសងភាព ជាអ្នកដឹងនាំ និងជំនាញសមែបសមែួល។ ក្នុងនះផងដែរក៏មានបញ្ចូលការបណ្តុះបណ្តែលពីការតស៊ូមតិ 

និងកែបខណ្ឌគោលនយោបាយនិងចែបាប់ ដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធរិបស់សែ្ត ី និងសុវត្ថភិាពក្នងុទីកែងុ អមដោយការសិកែសាពីរបៀបធ្វើបទបងា្ហែញ 

និងការកៀងគរឱែយយមានការចូលរួមរបស់សែ្តីក្នុងកែុមរបស់គាត់ និងធ្វើការជាមួយយុទ្ធនាការ "សុវត្ថិភាពសែ្តីក្នុង ទីកែុង" ។

ការទទួលខុសតែវូចំបងរបស់គាត់ក្នងុតួនាទីជាបែធានកែមុ គឺបែមូលរាល់បញ្ហែ និងការពែយួបារម្ភរបស់សែ្ត ី តាមរយៈការជួបជំុជាទៀត 

ទាត់ ជាមួយ សមាជិកកែុម ហើយធ្វើជាតំណងទៅអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន ដូច្នែះសែវាកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការរបស់សែ្តីអាចតែូវបានអនុវត្ត  

ក្នងុ សហគមន៍របស់គាត់។ ដោយមានការគំាទែ និងការសមែបសមែលួពីសហព័ន្ធសហជីព កម្មករ ចំណីអាហារ និងសែវាកម្មកម្ពជុា សម្ផសែស 

បាន ជួបជាមួយអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែនជាចែើន សរមកហើយ ធ្វើឱែយគាត់មានជំនឿចិត្តក្នងុការលើកឡើងពីបញ្ហែរបស់សមាជិកកែមុដែល បែឈម។

សែ្តជីាថា្នែក់ដឹកនំាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមន្តែសីងា្កែត់មួយចំនួនក្នងុទីកែងុភ្នពំែញ។ សមែែប់ឆ្នែបំនា្ទែប់ Action Aid និងដែគូរបស់ខ្លនួ  

នឹង បន្ត ពងែឹង ទំនាក់ ទំនងទំាង រវាងសែ្ត ី និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន ក៏ដូចជាអ្នកដឹកនំាសហគមន៍ ដើមែបីធានានូវការបន្តការចូលរួមក្នងុដំណើរការ 

ផែនការអភិវឌែឍន៍មូលដ្ឋែននានា។

ខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំមានឱកាស ឬសែចក្តីកា្លែហានឈរនៅមុខមនុសែសជាចែើនដូច្នែះទែ ពិសែសអ្នកដឹកនាំសហគមន៍។ អ្វីដែលខ្ញុំលើក 
ឡើងជាមួយ សមត្ថកិច្ចគឺសុវត្ថភិាពពែលចែញពីធ្វើការនៅពែលយប់។ យើងតែវូការ ភ្លើងបំភ្លបឺន្ថែម និងនគរបាលយាមលែបាត ពីពែែះវាងងឹត
ចន្លែះផ្លវូដើរពីកន្លែងធ្វើការ  មកផ្ទះ។ បងធំបងតូច ឈរតែៀមតែែ ហើយខ្ញុំធា្លែប់ចោរឆក់កាបូបផងដែរ។ បញ្ហែតែូវបានទទួលស្គែល់ដោយ 
នគរបាលនិងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ ហើយ យើងសងែឈឹមថានិងមានចម្លើយតបវិជ្ជមាន។  

សម្ផសែស - នារីផែសព្វផែសាយសែែបៀរ

វឌែឍនភាពនែការទប់ស្កែត់អំពើហិងែសាលើសែ្តី 35

ករណីសិក្សា



អង្គការឃ្រ�កម្ពុជា

ផ្ទះលែខ ២១៦B ជាន់ទី៤ មហាវិថីពែះនរោត្តម
សងា្កែត់ទន្លែបាសក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពែញ
បែអប់សំបុតែលែខ ៥៣៧

ទូរស័ព្ទលែខ ៈ +៨៥៥ (០)២៣ ៧២៧ ១៤៥/៧/៨
អុីមែ៉ល ៈ khm.info@careint.org

គែហទំព័រ ៈ www.care-cambodia.org


