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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 

ផ្នែកអំង្ពើហខិាទាក់ទខនឹខង្េនឌ័រ (GBV)  
 
 
 

 
សង្ខេបគង្រោខ 
គង្រោខនឹខអនុវត្តង្ ើម្បផី្តល់ភាពអខអ់ាច និខកសាខភាពង្ ឿជាករ់បស់ ស្រសតី និខង្កេខរសី ជា នរខង្ររោះង្ោយអំង្ពើ
ហិខាទាកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (GBV) រមួ្ទាខំស្រសតី និខង្កេខរសីដ លោនពិការភាព (WAGWD) ង្ៅកនុខរសុកង្រលង្ៅ 
ង្ ើម្បទីាម្ទារសិទធរិបស់ពួកង្គកនុខការទទួលយកនូវង្សវាចបំាចន់ានា ។ គង្រោខក ួ៏យ កសាខសម្ត្ថភាបរបស់អនកោន
កាត្ពវកិចច ឬអនកផ្តល់ង្សវាកនុខការបង្ខកើនចំង្ ោះ ឹខរបស់ពួកង្គង្ៅង្លើសិទធិស្រសតី អំង្ពើហិខាទាកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខ
ង្រលនង្ោបាយ និខង្រលការ ៍ពាកព់ន័ធង្ផ្េខៗ ង្ ើម្បឱី្យពួករត្អ់ាចបំង្ពញតួ្នាទី និខផ្តល់ង្សវាោ៉ា ខោនរបសិទធ
ភាព ល់ស្រសតី  និខង្កេខរសី ជា នរខង្ររោះង្ោយអំង្ពើហិខាទាកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (GBV) រមួ្ទាខំស្រសតី និខង្កេខរសីដ ល
ោនពិការភាព។ 
លទធផ្លរពឹំខទុករបស់គង្រោខ 

• ស្រសតី និខង្កេខរសីរមួ្ទាខំ ស្រសតី និខង្កេខរសីោនពិការភាព ង្ៅកនុខរសុកង្រលង្ៅង្ វ្ើការរមួ្រន ជាបណ្តត ញ ង្ ើម្បី
បង្ខកើនឥទធិពល ំរុញអនកោនកាត្ពវកិចចឱ្យង្ ល្ើយត្បបញ្ហា ពាកព់ន័ធ GBV រមួ្ទាខំង្សវាបញ្ជូ នករ ីនានាផ្ខ
ដ រ ។  

• អនកោនកាត្ពវកិចច ឬអនកផ្តល់ង្សវាង្ៅកនុខរសុកង្រលង្ៅ ោនសម្ត្ថភាពរបង្សើរជាខមុ្ន កនុខការអនុវត្ត ង្រល
នង្ោបាយឬង្រលការ ៍ពាកព់ន័ធនឹខGBV និខផ្តល់ង្សវាចបំាចង់្ផ្េខៗ ដ លោនបរោិបននស្រសតី និខង្កេខរសី
ោនពិការភាព ។ 

• បង្ខកើនការទទួលយកបានង្សវាចបំាចស់រោបស់្រសតី និខង្កេខរសីជា នរខង្ររោះង្ោយ GBV រមួ្បញ្ចូ លទាខំ
ស្រសតី និខង្កេខរសីោនពិការភាពង្ៅកនុខតំ្បនង់្រលង្ៅនានា តាម្រយៈការអនុវត្តបទោា នអបបបរោរបស់រកសួខ។ 

កិចចអនតរាគម្នសំ៍ខាន់ៗ  
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• កសាខសម្ត្ថភាព និខភាពង្ ឿជាក ់ល់ស្រសតីង្ៅកនុខរកុម្ររំទស្រសតី រមួ្ោនស្រសតី និខង្កេខរសីដ លោនពិការភាព 
កនុខការង្លើកកម្ពស់ការយល់ ឹខពីGBV និខការរាយការ ៍ករ ី ឬដសវខរកង្សវានានា 

• ររំទការបង្ខកើត្រកុម្ការងារង្ ល្ើយត្បនឹខ GBV និខផ្តល់ការប តុ ោះបណ្តត ល ល់សោ ិករកុម្ អំពីង្រលការ ៍  
ឬបទោា នអំពី GBV និខបរោិបននពិការភាព 

• សង្ស្រងារ ោះ និខបញ្ជូ នករ ី GBV  
• ផ្តល់ការរបឹកាដផ្នកផ្លូវចិត្ត និខដផ្នកចាប ់ល់ នរខង្ររោះង្ោយ GBV  
• ផ្តល់ រម្កោនសុវត្ថិភាព ល់ នរខង្ររោះង្ោយ GBV  
• ផ្តល់ ំនួយដផ្នកង្ស ាកិចច ល់ នរខង្ររោះង្ោយ GBV ង្ ើម្បកីសាខ ីវតិ្ពួករត្ង់្ ើខវញិ។  

កិចចអនតរាគម្នជ៍ាពិង្សស ចំង្ពាោះការទបស់ាក ត្ក់ាររកីរាលង្ម្ង្រាគ កូវ ី-១៩ 
• ពរខឹខការអនុវត្តអនាម្យ័លអ និខការរកាគោល ត្សខរម្ង្ៅ រម្កសុវត្ថិភាព 
• ដកសរមួ្លង្សវាដផ្នកផ្លូវចិត្ត និខការរបឹកាចាប ់ល់ នរខង្ររោះង្ោយ GBV កនុខរយៈង្ពលនន ំខឺរាត្ត្ាត្ 

កូវ ី-១៩។  
រកមុ្ង្រលង្ៅ 

• រកុម្ង្រលង្ៅផ្ទា ល់៖ ស្រសតី  និខង្កេខរសី ជា នរខង្ររោះង្ោយអំង្ពើហិខាទាកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (GBV) រមួ្ទាខំ
ស្រសតី និខង្កេខរសីដ លពិការភាព ដ លកំពុខរខង្ររោះ ឬងាយរខង្ររោះពីអំង្ពើហិខាង្លើស្រសតី និខង្កេខរសី 

• រកុម្ង្រលង្ៅរបង្ោល៖ សោ ិករកុម្ការងារង្ ល្ើយត្ប, សោ ិករបស់រកុម្ររំទស្រសតី ស្រសតីដ លោនពិការភាព
ជាសោ ិករកុម្ ួយ ស្រសតីោនពិការភាព និខស្រសតីង្ៅកនុខសហគម្ន ៍

តំ្បនង់្រលង្ៅ 
ង្េត្តកំពខស់ពឺ ង្េត្តង្សៀម្រាប ង្េត្តកំពខ់្ ំ ង្េត្តរពោះវហិារ  ង្េត្តកំពខច់ម្ ង្េត្តត្បូខឃេុ ំ ង្េត្តកំពខឆ់្ន ខំ ង្េត្តតាដកវ  
ង្េត្តនរពដវខ ភ្នងំ្ពញ 
ន គូអនុវត្តគង្រោខ 
រកសួខកិចចការនារ ីនិខម្នាីរកិចចការនារងី្េត្ត ម្នាីរសខរម្កិចច អតី្ត្យុទធ ន និខយុវនិតិ្សម្បទាង្េត្ត  UNWOMEN  
អខរការ ំនួយផ្លូវចាបក់ម្ពុជា អខរការចិត្តសខរម្ អនតរវបប្ម្ ៌ 
រយៈង្ពលអនុវត្តគង្រោខ 
ដេកញ្ហា  ២០១៩  ល់ ដេម្ថុិនា ២០២១  
ថវកិាគង្រោខ 
ថវកិាសរុប៖ AUD ៩១៧,៨២៤.១១ (ថវកិាពី ACCESS៖ AUD ៤២០,៤៤៥.១៤)  
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ពត័្ោ៌នទំនាកទំ់នខ 
អខកការកម្ពុជា ួយ ស្រសតីោនវបិត្តិ (CWCC) 
ង្ោករសី ប៉ាុក បញ្ហា វចិិរត្ 
នាយិការបតិ្បត្តិ 
ទូរស័ពា៖ (៨៥៥) ១២ ៥៤៥ ៤០១ 
អីុដម្៉ាល៖ director@cwcc.org.kh 

កម្េវ ិ្ ី ACCESS 
ង្ោករសី ប ូ ម្ករា  
របធានដផ្នកអំង្ពើហិខាទាកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (GBV) 
ទូរស័ពា៖ (៨៥៥) ១២ ៦៩៤ ៩៩៤ 
អីុដម្៉ាល៖ makara.bo@accesscambodia.org 

 
គង្រោខង្នោះ ឧបម្ភត្ថង្ោយរោា ភ្បិាលអូស្រសាត លីតាម្រយៈកម្េវ ិ្ ី សហរបតិ្បត្តិការអូស្រសាត លី-កម្ពុជាង្ ើម្បងី្សវា
របកបង្ោយនិរនតរភាព និខសម្្ម្ ៌(ACCESS)។ 
 
ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 

mailto:makara.bo@accesscambodia.org

