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អត្ថបទរំលេចអំពីការបេេបេួលដេលគួរឱេយកត់សម្គេល់៖ 
លើកកម្ពស់ការសមេបសមេួល និងការធ្វើផេនការ 
សកម្មភាពរួមគ្នេ ក្នុងវិស័យបេឆាំងនឹងអំពើហឹងេសា 

ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (GBV)

ʻʻយន្តការសម្របសម្រួលដ្រលកម្មវិធី ACCESS បានអនុវត្ត ជាមធ្រយោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដ្រលនាំ 
ឲ្រយមានការចូលរួមពីក្រសួង និងស្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិស្រសក្រសួងមហាផ្ទ្រ និងគណកមា្ម្រធិការជាតិ 
សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍតាមប្របប្រជាធិប្របត្រយ្រយនៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ដ្រលន្រះជាការបោះជំហា៊្រនទៅមុខ 
ក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហការ និងការអនុវត្តន៍នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ។” បុគ្គលិកអង្ក្ររដ្រគូ ACCESS។ 
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ការសមេបសមេួលក្នុងវិស័យ GBV មុនពេលកម្មវិធ ីACCESS ចាប់ផ្តើម

អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យការងរ GBV ដ្រលបានផ្តល់សមា្ភ្រសន៍ កត់សំគាល់ឃើញថ មុនព្រលកម្មវិធី ACCESS 
ចាប់ផ្តើមនាចុងឆ្ន្រំ២០១៨ ពួកគាត់ធ្ល្រប់មានការទំនាក់ទំនងគា្ន្រតិចតួច និង ធ្ល្រប់ បាន ធ្វើ ផ្រន ការ រួម គា្ន្រមួយ ចំនួន ប៉ុន្ត្រ 
ក្នុង ទ្រង់ ទ្រ្រយ តូច  និង គា្ម្រន ការ ចូល រួម ពី ដ្រ គូពាក់ព័ន្ធ ឬ តំណាង រដ្ឋ្រ ភិបាល ច្រើន ឡើយ។ អង្គការដ្រគូភាគច្រើនធ្វើ 
ផ្រនការសកម្មភាពរៀងៗខ្លួន ដូចន្រះក្រសួងកិច្ចការនារី (MoWA) មិនមានទិដ្ឋភាពច្របាស់លាស់ពីវិស័យការងរ  
GBV ន្រះ ហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធដ្រលមានសិទ្ធក្នងុការវិភាជធនធនសម្រ្រប់អនុវត្ត ដូចជាក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
(MEF) និងក្រសួងមហាផ្ទ្រ (MoI) ក៏មិនបានចូលរួមឡើយ។

ទោះជាក្រុមការងរផ្ន្រកអំពើហិង្រសាទាក់ទងនឹងយ្រនឌ័រ (GBV-WG) ត្រូវបានប្រកាស និងអនុវត្តន៍សកល្របង 
ក្នុងខ្រត្ត និងស្រុកមួយចំនួន ក្រុមការងរនោះមិនដំណើរការល្អឡើយ ដោយមិនមានថវិការឧបត្ថមគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប ់
ធ្វើសកម្មភាព។ ចំណ្រកថវិការគាំទ្រសកម្មភាពក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសផ្ន្រកអំពើហឹង្រសាទាក់ទងនិងយ្រនឌ័រថ្ន្រក់ជាតិ  
ក៏ទទួលបានពីដ្រគូអភិវឌ្រឍនៅឡើយ។ ម្រយោ៉្រងទៀត កិច្ចប្រជុំក្រុម GBV-WG ថ្ន្រក់ខ្រត្តមិនត្រូវបានធ្វើទៀតទាត់ឡើយ  
ហើយគុណភាពន្រលទ្ធផលកិច្ចប្រជំុមានភាពខុសៗគា្ន្ររវាងខ្រត្តនិមួយៗ។ ចំណ្រក GBV-WG ថ្ន្រក់ស្រកុ មានកាខ្វះខាត 
ធនធន ការសម្របសម្រួល និងការយល់ដឹងពីតួនាទីក្នុងការរៀបចំផ្រនការសម្រ្រប់ការផ្តល់ស្រវា GBV។   

ការប្រ្រប្រួល ន្រការធ្វើផ្រនការសកម្មភាព និងការសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យការងារ GBV ក្នុងឆ្ន្រំ̒ ʻ ២០១៩” 

“ យន្តការន្រះ (ផ្រនការសកម្មភាពរួមគ្ន្រ) ពិតជាជួយឲ្រយយើងឲ្រយដឹងថាអ្នកណាធ្វើអ្វី នៅទីណា ហើយយើងអាចចូលរួម 
អ្វីបានខ្លះទាក់ទងនឹងសកម្មភាព និងធនធាន ”មន្ត្រីមន្ទីរកិច្ចការនារីខ្រត្តកំពង់ចាម។

“ តាមរយៈផ្រនការសកម្មភាពរួមគ្ន្រ និងការសម្របសម្រួល យើងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាព ក្នុងស្រុកគោលដៅ 
បានកាន់ត្រច្រើន ហើយ ACCESS តាមរយៈអង្គការដ្រគូបានចូលរួមផ្តល់នូវធាតុចូលក្នងុវិស័យការងារ GBV និងផ្តល់ 
ការព្រមព្រៀងលើយន្តការក្នងុការបង្កើត និងបណ្តះុបណា្ត្រលដល់ GBV-WG ដោយមិនឲ្រយត្រតូគ្ន្រ ឬខ្ជះខ្ជ្រយធនធាន 
ឡើយ។ ”ប្រធានកម្មវិធីអង្គការដ្រគូ ACCESS។
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ផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រ បានចាប់ផ្តើមដោយមានកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់នៅថ្ន្រក់ជាតិ រវាងដ្រគូអនុវត្តរបស់ ACCESS  
ជាមួយ MoWA។ MoWA ជាអ្នកដឹកនំាដំណើរការរៀបចំផ្រនការរួមគា្ន្រន្រះ និងបានស្វ្រងយល់ច្របាស់ពីសកម្មភាពរបស់ 
ដ្រគូអនុវត្តនានា។ ក្នងុដំណើរការរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រ សមភាគីMoWA និងដ្រគូអនុវត្ត ACCESS បានរៀបចំ 
នូវគោលការណ៍ព្រមព្រៀងរួមមួយស្តីពី វិធីសស្ត្រ ផ្រនការ និងតម្រូវការធនធនផ្រស្រងៗពី MoWA មានដូចជា ផ្រនការ  
និងប្រ្រក់ឧបត្ថមលើថ្ល្រធ្វើដំណើរជាដើម។ លើសពីន្រះទៀត MoWA បានគ្រប់គ្រង និងផ្តល់ការណ្រនាំដល់ដ្រគូអនុវត្ត 
របស់ ACCESS ចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាខ្លះដ្រលគួរជាអាទិភាពក្នុងការអនុវត្តន៍ឆ្លើយតបនឹងផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រជាត ិ
ស្តីពីការទប់ស្ក្រត់អំពើហឹង្រសាលើស្ត្រីដំណាក់កាលទី៣ (NAPVAW III)។ កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដ្រគូ និងគោលការណ៍ 
ន្រការសម្របសម្រួល កើតច្រញពីផ្រនការសកមា្ភ្រពរួមគា្ន្រន្រះ ពិតជាបានជួយដល់ការអនុវត្តន៍សកម្មភាពដោយរលូន  
និងយល់កាន់ត្រច្របាស់ពីសកម្មភាពដ្រល MoWA ត្រូវគាំទ្រ។ តាមរយៈការបន្រសុីគា្ន្ររវាងផ្រនការសកម្មភាពរបស់ដ្រគូ 
អនុវត្ត ជាមួយ NAPVAW MoWA យល់ច្របាស់ពីតម្រូវការធនធន និងព្រលវ្រលា សម្រ្រប់អនុវត្ត NAPVAW III និង 
ជួយគាំទ្រដល់ក្រសួងក្នុងការវិភាជធនធនកាន់ត្រច្រើនដើម្របីគាំទ្រដល់ការសម្របសម្រួលវិស័យការងរ GBV ផងដ្ររ  
ក្នុងនោះរួមមាន៖

 ប្រ្រក់ប្រសកកម្ម សម្រ្រប់ឧបត្ថមដល់មន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានា

 ថវិការមួយចំនួនសម្រ្រប់គំាទ្រដល់ការប្រជុំរបស ់GBV-WG

 តម្រូវការផ្រស្រងៗសម្រ្រប់គាំទ្រដល់មន្ត្រីក្រសួង ក្នុងការសម្រសម្រួលការងរបណា្ត្រញ GBV។ 

MoI និង MEF និងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងស្ត្ររយុវនិតិសម្របទា (MOSVY) បានចូលរួមដំណើរការ 
ធ្វើផ្រនការសកម្មភាព ការងរវិស័យ GBV ជាលើកដំបូង។ ដោយស្ថ្រប័នទាំងបីមានតួនាទីសំខាន់ ធ្វើការសំរ្រចចិត្តក្នុង 
ការវិភាជថវិការសម្រ្រប់គាំទ្រសកម្មភាព NAPVAW III ន្រះជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការបង្កើតធនធនសម្រ្រប ់
ការអនុវត្តន៍សកម្មភាព។ តំណាង MoI ១រូប និងតំណាង MEF ១រូប បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការងរវិស័យ GBV  
លើកដំបូង នៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២០។ ក្នុងការដឹកនាំដំណើរការធ្វើផ្រនការសកម្មភាព និងសម្របសម្រួល និង 
ការជ្រើសរីសដ្រគូអនុវត្តដ្រលទទួលបានថវិការជំនួយពី ACCESS មន្ត្រីរដ្ឋ្រភិបាលបានចូលរួមយ៉្រងសកម្ម និង 
ផ្តល់គណន្រយ្រយភាពចំពោះសកម្មភាពក្នុងវិស័យការងរ GBV ទាំងមូល។ ចំពោះថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ មន្ទីរកិច្ចការនារ ី
ខ្រត្តមានការយល់ដឹងកាន់ត្រច្រើនអំពីសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី និងតួនាទីពួកគាត់ក្នុងការអនុវត្តន៍។ ស្ថ្រប័នរដ្ឋ្រភិបាល 
បានបង្ហ្រញភាពជាមា្ច្រស់ ក្នុងដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីដោយបានដឹកនាំនូវការប្រជុំសំខាន់ៗ យល់ព្រមផ្តល់ថវិការ 
ប្រសកកម្មដល់មន្រ្តីក្នុងការចូលរួមសិកា្ខ្រសលាផ្រសព្វផ្រសាយ និងសិកា្ខ្រសលាថ្ន្រក់ខ្រត្តនានា។ ន្រះជាសញ្ញ្រណវិជ្ជមាន 
មួយន្រការប្រ្រប្រលួជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ រដ្ឋ្រភិបាលបានកត់សមា្គ្រល់ឃើញថ ជាការសំខាន់ក្នុង 
ការចូលរួមពីស្ថ្រប័នរដ្ឋ្រភិបាលច្រើន។ ឧទាហរណ៍ ធតុចូលទទួលបានពីមន្ទីរកិច្ចការនារី បានជួយធនាដល់លទ្ធភាព 
ន្រសកម្មភាពដ្រលបានស្នើដល់ថ្ន្រក់ជាតិ។

ដ្រគូអនុវត្តរបស់ ACCESS បានលើកឡើងថដំណើរការក្នុងការធ្វើផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រគឺជាគំរូន្រការចួលរួម 
របស់រដ្ឋ្រភិបាល។ វាជួយឲ្រយការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមដ្រគូអនុវត្តរបស់កម្មវិធី ACCESS មានភាពល្អប្រសើរ  
និងស្ថ្ររភាពក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រ កាត់បន្ថយការវិភាជធនធនជាន់គា្ន្រ បង្កើនតំបន់ប្រតិបត្តិសកម្មភាពសំខាន់ៗបាន
កាន់ត្រច្រើន។ ឧទាហរណ៍ សកម្មភាពជាន់គា្ន្រក្នុងការបង្កើត និងបណ្តុះបណា្ត្រល GBV-WG ក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ (រវាង 
UN Women និង CWCC) និងសកម្មភាពជាន់គា្ន្រក្នុងចំណោមដ្រគូអនុវត្តក្នុងខ្រត្តសៀមរាប (LAC CWCC និង 
TAF) ត្រូវបានលុបបំបាត់ដោយដំណើរការធ្វើផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រន្រះ។ ដំណើរការន្រះក៏បានជួយក្នុងការវិភាជ 
ធនធនសម្រ្រប់តំបន់ដ្រលត្រវូការបំផុតផងដ្ររ។ ឧទាហរណ៍ ពីភាពប្រសើរន្រស្ថរិភាពគឺ ការបង្កើតនូវឯកសរយោងគំរូ 
គម្រ្រងសំណើរសម្រ្រប់ GBV-WG ថ្ន្រក់ខ្រត្តអនុវត្តតាម។ ឯកសរយោងគំរូន្រះ ត្រវូបានចាត់ទុកថមានសរសំខាន់ 
ក្នុងការពង្រឹងការសហការ ពីព្រ្រះវាបានបញ្ជ្រក់យ៉្រងច្របាស់ពីតួនាទីរបស់សមាជិក ចនោ្ល្រះព្រលន្រកិច្ចប្រជុំ និង 
ថវិការសម្រ្រប់អនុវត្តសកម្មភាពរបស់សមាជិក GBV-WG។ ក្នុងរបាយការណ៍អង្ក្រតពីភាពជាដ្រគូកម្មវិធី ACCESS 
បានបញ្ជ្រក់ថ ដ្រគូអនុវត្ត មានការច្រករំល្រកព័ត៌មាន និងការសហការមានភាពល្អប្រសើរ។
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ការគំទេរបស់កម្មវិធី ACCESS នាំឲេយមនការផ្លេស់ប្តូរ 

ACCESS ធ្វើការយ៉្រងជិតស្និតជាមួយ MoWA ក្នុងការអនុវត្តដំណើរការធ្វើផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រន្រះ  
ដោយបានរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពរួមមួយសម្រ្រប់ដ្រគូទាំងអស់ដ្រលធ្វើការងរលើវិស័យការងរ GBV អនុវត្តតាម  
ព្រមទាំងបានប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយនៅថ្ន្រក់ជាតិ និងថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិផងដ្ររ។ ចាប់ផ្តើមដោយបានរៀបចំសិកា្ខ្រសលាដំបូង 
ក្នុងខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១៩ ដើម្របីឲ្រយមានការយល់ស្របគា្ន្រទៅលើសកម្មភាពអាទិភាពក្នុងវិស័យការងរ GBV និងផ្តល ់
ឱកាសដល់ក្រមុការងរវិស័យ GBV និងក្រមុការងរវិស័យពិការភាព បង្ហ្រញពីការងរអាទិភាពដល់គា្ន្រទៅវិញទៅមក។  
ACCESS បានប្រើប្រ្រស់ដំណើរការមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងមួយដោយដ្រគូអនុវត្តត្រវូដក់សំណើរ ផ្រនការសកម្មភាព 
រៀងៗខ្លនួ ហើយ ACCESS និង MoWA ធ្វើការត្រតួពិនិត្រយរួមគា្ន្រ ដោយផ្ត្រតទៅលើយុទ្ធសស្ត្រពាក់ព័ន្ធ និងសកម្មភាព 
ណាខ្លះជានគ់ា្ន្រ ដ្រលបានលើកក្នុងផ្រនការសកម្មភាព បនា្ទ្រប់មក ACCESS ច្របាច់បញ្ចូលសកម្មភាពទាំងអស់របស់ 
ដ្រគូអនុវត្តជាផ្រនការសកម្មភាពរួមត្រមួយ។ ផ្រនការសកម្មភាពរួមន្រះត្រូវបានបង្ហ្រញក្នុងសិកា្ខ្រសលាលើកទី២ ក្នុង 
ខ្រកក្កដ និងសំរិទ្ធសំរាំងសកម្មភាពចំបាច់របស់ដ្រគូអនុវត្តទាំងអស់ទាំងក្នុងវិស័យការងរ GBV និងពិការភាព។  
បនា្ទ្រប់ពីឆ្លងកាត់ការពិគ្រ្រះយោបល់ជាបន្តរបនា្ទ្រប់ ផ្រនការសកម្មភាពរួមសម្រ្រប់វិស័យការងរ GBV ត្រវូបានបង្កើត 
ឡើងចប់សព្វគ្រប់ និងផ្រសព្វផ្រសាយក្នងុសិកា្ខ្រសលាមួយក្នងុកំឡុងដើមខ្រសីហា។ សិកា្ខ្រសលាផ្រសព្វផ្រសាយថ្ន្រក់ខ្រត្តត្រូវបាន 
រៀបចំឡើងក្នុងបណា្ត្រខ្រត្តអាទិភាពចំនួន៣ កំឡុងខ្រវិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩ ដើម្របីទទួលយោបល់ត្រឡប់ពីដ្រគូអនុវត្ត 
ថ្ន្រក់ខ្រត្ត និងបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការអនុវត្តន៍ផ្រនការសកម្មភាពក្នុងខ្រត្តរៀងៗខ្លួន។

ក្នុងដំណើរការគាំទ្រន្រះ ACCESS បានជួយរៀបចំឯកសរសវតាសម្រ្រប់មន្រ្តី MoWA ផ្តល់សមា្ភ្ររៈទាំងអស់ 
សម្រ្រប់រៀបចំសិកា្ខ្រសលា ពិគ្រ្រះនិងស្នើសំុធតុចូលពីមន្ត្រសីមភាគី ដើម្របីរៀបចំប្រធនបទ និងរៀបវារៈសិកា្ខ្រសលា។  
ACCESS ក៏បានផ្តល់ការប្រឹក្រសាបច្ច្រកទ្រសដល់មន្រ្តី MoWA ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ស្រវា បណ្តុះបណា្ត្រល និងជួយ 
សម្របសម្រួលដំណើរការដឹកនាំ រួមទាំងការផ្រសារភា្ជ្រប់រវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងវិស័យការងរ GBV និងពិការភាព  
ពីស្ថ្រប័នរដ្ឋ និងដ្រគូអនុវត្ត។
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ការវាយតម្លេលើកមេិតដេល ACCESS បានចួលរួមចំណេក 
ក្នុងការផ្លេស់ប្តូរ

អ្នកពាក់ព័ន្ធដ្រលបានចូលរួមការសមា្ភ្រសន៍ រាយការណ៍ថ មានកតា្ត្រជាច្រើនដ្រលរួមចំណ្រកធ្វើឲ្រយ ការធ្វើផ្រនការ 
សកម្មភាព និងការសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យ GBV ប្រសើឡើង។ ទី១ បុគ្គលិក ACCESS និងដ្រគូអនុវត្តរីករាយ 
ជាមួយទំនាក់ទំនងការងរដ្រលមានស្រ្រប់។ ទី២ ការវាយតម្ល្រថ្ន្រក់ជាតិក្នុងឆ្ន្រំ២០១៩ ទៅលើការអនុវត្តន៍គោលដៅ 
ការអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព (SDGs) និងការអនុវត្តន៍អនុសញ្ញ្រស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការរីសអើង 
ប្រឆំងនិងស្រ្តីភ្រទ (CEDAW) ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា អាចជាការជំរុញដល់រដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាឲ្រយយកចិត្តទុកដក់ផ្ត្រតលើ 
ការអនុវត្តន៍ NAPVAW។ ទី៣ មានការពង្រឹងសមត្ថភាពយ៉្រងទួលំទូលាយដល់រដ្ឋ្រភិបាលអំពីការតាមដនកម្មវិធ ី
មា្ច្រស់ជំនួយ ការដក់ការទទួលខុសត្រូវដល់ក្រសួងក្នុងការសហការក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី ដោយប្រើប្រ្រស់ធនធនផ្ទ្រល់
របស់ក្រសួង។

អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដ្រលបានចូលរួមការសមា្ភ្រសន៍ សន្និដ្ឋ្រនថ ប្រសិនបើគា្ម្រន ACCESS ការប្រ្រប្រួលឲ្រយមាន 
ការធ្វើផ្រនការសកម្មភាព និងអនុវត្តរួមគា្ន្រ អាចមានដំណើរការយឺតយ៉្រវ ឬមិនអាចដំណើរការទៅបាន។ របៀបធ្វើការ 
ងររបស់ស្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធនានាអាចនៅត្រធ្វើការដោយឡ្រកពីគា្ន្រ ហើយការចូលវិភាគទានក៏នៅត្រប្រកខ្ញ្រក និង មិនមាន 
ការសម្របសម្រួល ក្នុងវិស័យការងរនិងស្រវាកម្ម GBV ឡើយ។ 

ដ្រគូអនុវត្ត ACCESS កត់សំគាល់ឃើញថ ប្រធនផ្ន្រក GBV របស់ ACCESS មានចំណ្រះដឹងបច្ច្រកទ្រសខ្ពស់  
មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យការងរន្រះ មានការគ្រប់គ្រងល្អ និងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ ទាំងអស់ 
ន្រះបានជួយឲ្រយដំណើរការក្នុងការធ្វើផ្រនការសកម្មភាពបានប្រសើរ។ គ្រក៏បានរាយការណ៍ទៀតថ បទពិសោធណ ៍
ដ៏យូររបស់ ACCESS ក្នងុការប្រើប្រ្រស់ “គំរូ ន្រការបង្កើតអ្វីៗ រួមគា្ន្រ” គឺមានសរសំខាន់ខា្ល្រងំណស់ និងបញ្ជ្រក់ថគោល 
ដៅរបស់កម្មវិធីគឺស្របជាមួយគោលដៅរបស់ដ្រគូអនុវត្ត។ ជាងន្រះទៅទៀត ពួកគ្របានបន្ថ្រមទៀតថ បុគ្គលិក 
ACCESS ងយស្រួលទំនាក់ទំនង យល់ច្របាស់ពីសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី និងធ្វើការងរជំនះរាល់ការយឺតយ៉្រវផ្រស្រងៗ 
ដ្រលកើតឡើង ។
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មេរៀន និងចំណុចផ្តេតនាពេលអនាគតរបស ់ACCESS

ដ្រគូអនុវត្តមួយចំនួនកត់សំគាល់ឃើញថ ដំណើរការធ្វើផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រ ត្រវូការធនធនច្រើន ដោយតម្រវូ 
ឲ្រយដ្រគូធ្វើផ្រនការសកម្មភាពរៀងៗខ្លនួ ហើយច្របាច់បញ្ចលូតាមរយៈសិកា្ខ្រសលាពិភាក្រសារហូតដល់ ៣លើក។ ការចូល 
រួមរបស់សមភាគីរដ្ឋ្រភិបាលក៏ជាបញ្ហ្រមួយផងដ្ររ។ ខណៈដ្រលរដ្ឋ្រភិបាលមានតម្រូវការប្រើប្រ្រស់ធនធនសម្រ្រប់
ការងរផ្រស្រងៗច្រើននោះ តម្រូវការធនធនសម្រ្រប់ចូលរួមជាមួយការងរសម្របសម្រួលរបស់ ACCESS ក៏មានច្រើន 
ហើយធនធន និងព្រលវ្រលារបស់រដ្ឋ្រភិបាលមិនមានគ្រប់គ្រ្រន់ឡើយ។ នៅព្រលបង្កើនការយល់ដឹងពីការងរឆ្លងវិស័យ 
GBV និងពិការភាព នោះក៏ត្រូវពង្រឹងការយល់ដឹងពីតួនាទី និងភារកិច្ចទាំងក្នុងវិស័យការងរ និងឆ្លងវិស័យការងរ 
ទាំងពីរផងដ្ររ។ ACCESS នឹងបន្តរធ្វើការពង្រឹងភាពជាដ្រគូ បង្កើនទំនាក់ទំនង និងការសហការឆ្លងវិស័យន្រះបន្ត 
ទៀត។ ក្នុងការអនុវត្តន៍កិច្ចការន្រះ ត្រូវបង្កើតឲ្រយមានជនបង្គ្រលច្របាស់លាស់នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ សម្រ្របវិ់សយ័ការងរ 
ពិការភាព បង្កើនទំនាក់ទំនងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំជាមួយសមភាគីរដ្ឋ្រភិបាល និងដ្រគូអនុវត្តរបស់ ACCESS។

ថ្វីត្របិតដ្រគូអនុវត្តយល់ស្របថដំណើរការធ្វើផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រ ជាជំហា៊្រនវិជ្ជមានមួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ 
ទៅអនាគតក្នុងវិស័យ GBV វាត្រូវការព្រលវ្រលាច្រើន ការប្រឹងប្រ្រងជាប់លាប់ និងការវិនិយោគ ក្នុងការពង្រឹង 
ទំនាក់ទំនង និងវិធសីស្ត្រថ្មីៗក្នុងការធ្វើផ្រនការសកម្មភាព និងការសហការ។ ACCESS នឹងផ្ត្រតលើការពង្រឹង 
ទំនាក់ទំនង និងភាពជាដ្រគូទាំងនៅថ្ន្រក់ជាតិ និងក្រ្រមជាតិ ព្រមទាំងចងក្រងឯកសរ ច្រករំល្រកបទពិសោធន៍ល្អៗ  
ទាក់ទងនឹងការងរសម្របសម្រួល និងការសហការ។ 

ចំនុចសខំន់ន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ កំរិតន្រការចួលរួមចំណ្រករបស់ ACCESS

ចំណុចសំខាន់ៗន្រការផ្ល្រស់ប្តរូ ត្រវូបានសន្មតថមាន 
សរសំខាន់ និងជាភស្តុតាងបង្ហ្រញថ ការផ្ល្រស់ប្តូរ 
ទាំងន្រះ ស្ថិតស្ថ្ររយូរអង្វ្រងជាងរយៈព្រលន្រកម្មវិធី  
ACCESS ទៅទៀត។ ជាភស្តុតាងបញ្ច្រក់បន្ថ្រម  
សមភាគីរដ្ឋ្រភិបាល បង្ហ្រញភាពជាមា្ច្រស់កាន់ត្រច្រើន  
ចំពោះដំណើរការធ្វើផ្រនការសកម្មភាពរួមគា្ន្រ និងបាន 
បញ្ចលូថវិការ សម្រ្រប់គំាទ្រដល់ការចំណាយ ប្រសកម្ម  
ចូលរួមការប្រជុំសម្របសម្រួល និងបានចំណាយ 
ព្រលវ្រលា និងធនធនក្នុងការចូលរួមផងដ្ររ។ ក្នុង
របាយការណ៍ការវាយតម្ល្រភាពជាដ្រគូ ក៏បានបង្ហ្រញ 
ផងដ្ររថ ដ្រគូរបស់ ACCESS មានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត 
ខ្ពស់ចំពោះការបំព្រញការងរក្នុងភាពជាដ្រគូ។

កម្រិតន្រការចូលរួមចំណ្រករបស់ ACCESS ដ្រល 
នាំឲ្រយមានការផ្ល្រស់ប្តូរ គឺសំខាន់។ ក្នុងចំណោមអ្នក 
ដ្រលផ្តល់កិច្ចសំភាសន៍ជឿជាក់ថ ប្រសិនមិនមាន 
ACCESS ប្រហ្រលមិនមានការផ្ល្រស់ប្តូរន្រះកើត
ឡើងឡើយ។ ក្នុងបរិបទដ្រលតម្រូវឲ្រយមានការចូល
រួមពីស្ថ្រប័នរដ្ឋ្រភិបាលនៅក្នុងដំណើរការធ្វើផ្រន
ការសកម្មភាពវិស័យការងរ GBV បូករួមជាមួយ 
ទំនាក់ទំនងដ្រលមានស្រ្រប់ ក្នងុចំណោមដ្រគូអនុវត្ត         
វិស័យការងរ GBV ផងនោះ សកម្មភាពរបស់ 
ACCESS ពិតជាបានចូលរួមគាំទ្រ និងជំរុញឲ្រយ 
ដំណើរការសម្របសម្រួលប្រព្រិត្តិទៅបានល្អ។
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ចំណុចខ្លេំងនេទិន្នន័យបង្ហេញពីការបេេបេួលដេលគួរ ឲេយកត់ សម្គេល់

ចំណុចខា្ល្រំងរួមចំពោះ ភស្តុតាងក្នុងការគាំទ្រដល់ការសិក្រសាត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថស្ថិតក្នុងកំរិតមធ្រយម(១)។ ភស្តុតាង 
ក្នុងការបញ្ច្រក់ចំពោះការសិក្រសាត្រូវបានប្រមូលពីការសមា្ភ្រសន៍៍ វ្រទិការសរធរណៈ និងការពិភាក្រសាជាមួយបុគ្គលិក 
ACCESS ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ហ្រតុន្រះអាចមានភាពលំអៀងខ្លះៗ។ ទោះជាយ៉្រងណា មានប្រភពទិន្នន័យមួយចំនួន
ទៀតត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាភស្តុតាងក្នុងការសិក្រសាផងដ្ររ ដូចជាការវាយតម្ល្រភាពជាដ្រគូដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ
ក្រុមហ៊ុនឯករាជ្រយឈ្ម្រះ RealTime Evaluation ដ្រលបាន ធ្វើការវាយតម្ល្រដោយមិនលំអៀងទៅលើទំនាក់ទំនងរបស ់
អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការវាយតម្ល្រភាពជាដ្រគូ ក៏មានកំហិតមួយចំនួនទាក់ទងនឹងទំហំសំណាកដ្រល
មិនធំល្មមអាចតំណាងឲ្រយស្ថ្រប័ន ឬវិស័យទាំងមូលបាន ។ 

បេភពទិន្នន័យ  

១. របាយការណ៍កម្មវិធី ACCESS ការវាយតម្ល្រភាពជាដ្រគូ ធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន RealTime Evaluation 
ក្នុងខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២០។

២. របាយការណ៍កម្មវិធី ACCESS សិកា្ខ្រសលាឆ្លុះបញ្ច្រំងលើកទី២ ស្តីពីទិន្នន័យបឋម ផ្ន្រកតាមដន វាយតម្ល្រ 
និងរៀនសូត្រ ថ្ង្រទី១៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២០។

៣.  របាយការណ៍កម្មវិធី ACCESS ការប្រជុំវិស័យការងរ GBV ត្រីមាសទី១ ថ្ង្រទី២៨ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២០។

៤. របាយការណ៍សង្ខ្របកម្មវិធី ACCESS សិកា្ខ្រសលាស្តីពីផ្រនការគាំទ្រការអនុវត្តន៍ផ្រនការសកម្មភាពជាតិស្តីពី
ការទប់ស្ក្រត់អំពើហឹង្រសាលើស្រី ២០១៩-២០២៣ និងផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៩-២០២៣ 
ថ្ង្រទី១៦-១៧ ខ្រក្កដ ឆ្ន្រំ២០១៩ នៅសណា្ឋ្រគាភ្នំព្រញ។

៥.  របាយការណ៍របស់ Clear Hirozon លទ្ធផលរំពឹងទុកពីការសកស្របង Rubrics ១៣ ក្នុងខ្រត្តសៀមរាប និង 
កំពង់ស្ពឺ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៩។

៦. ការសមា្ភ្រសន៍ជាក្រុម ថ្ង្រទី២៨ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២០ ធ្វើឡើងដោយក្រុមការងរតាមដន វាយតម្ល្រ និងរៀនសូត្រ 
ន្រកម្មវិធី ACCESS ដោយមានកាចូលរួមពីដ្រគូអនុវត្ត។

៧.  ការសមា្ភ្រសន៍ជាមួយ មន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី ថ្ង្រទី៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២០។

៨.  កំណត់ហ្រតុកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្រសាកម្មវិធី ACCESS ថ្ង្រទី៨ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០១៩។

១ ការវិនិច្ឆ័យភាពខា្ល្រំងន្រះត្រូវបានចាត់ជាបីកំរិង ទាប មធ្រយម និងខ្ពស់ ។ ភាពជឿជាក់ក្នុង កម្រិតមធ្រយមន្រះ អាចនឹងមិនសុក្រិតខា្ល្រំងនោះទ្រដោយអ្នឆ្លើយតប 
មានចំនួនតិច និងអ្នកខ្លះចូលរួមសកម្មភាពកម្មវិធីបានតិតតួច និងលំបាកក្នុងការទាញយកភស្តុតាងឲ្រយបានទួលំទួលាយ។ វាជាការសន្និដ្ឋ្រនច្របាស់លាស់ និង 
អាចទុកចិត្តបាន។ ការស្រ្រវជ្រ្រវផ្រស្រងទៀតអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្រស្រងពីន្រះ។



អាសយដ្ឋ្រនៈ អគារល្រខ ២៤០ ជាន់ទី៣ អគារ អានីណា  ផ្លូវ ២៧១ សង្ក្រត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ  
 រាជធនីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទៈ  (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អុីម៉្រលៈ  info@accesscambodia.org

វ្របសាយៈ  www.accesscambodia.org


