
អត្ថបទអំពីការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានសំខាន់ៗ៖  

ការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្តាីក្នុងការដោះសាាយបញ្ហា
អំពើហិងាសាពាក់ព័ន្ធនឹងយានឌ័រក្នុងសហគមន៍
ក្នុងខាត្តសៀមរាប និងខាត្តកំពង់ស្ពឺ

សមត្ថថភាពនៅ�មានកម្រិមិត្ថកុ�ងការនៅ�ើ�យត្ថបនៅ�នឹងអំំនៅព�ហិិង្សាផ្អែ�ែកនៅ��នៅយនឌ័័រ
អំំពើ�ើហិិង្្សាពាក់់�័ន្ធធនឹ្ធង្ពើ�ន្ធឌ័័រ (GBV) គឺឺជាបញ្ហាាដ្ែ�លកំ់�ុង្រីក់រាលដាលពើ�កុ់�ង្សង្គមក់មុ�ជា។ តាមសិិតិិ ស្ត្រីសី�ក់មុ�ជា 

យ៉ាា្ង្ពើ�ចណាស់ ២០%1 រា�ការណ៍៍ថា បាន្ធជួួបប្របទះះអំំពើ�ើហិិង្្សាផ្លូូ�វកា� ឬផ្លូូ�វពើ�ទះ��ដៃ�គឺូជួិតិសុិទះធ (CDHS 2014)។ 
ពើ�ះប�ជាមាន្ធការ អំ�ិវឌ័្ឍន្ធ៍ជាពើប្រចើន្ធពើហិើ�ក់៏ពើដា� ក់ុ�ង្ការប្រប�ុទះធប្របឆាំំង្ន្ធឹង្បញ្ហាា្ GBV ពើ�ប្រគឺប់ប្រស�ប់វណ៍ៈ�ដៃន្ធសង្គម
ក់៏ពើដា� ក់៏ពើ�ដែតិប្រតិូវការក់ិចចខិិតិខំិប្របឹង្ដែប្របង្ជាពើប្រចើន្ធពើទះៀតិ ពើ�តាមសហិគឺមន្ធ៍ ជា�ិពើសសក់ុ�ង្ចំពើណាមអាជាា្ធរមូលដាា្ន្ធ 
ជួន្ធរង្ពើប្រ�ះ�� GBV ន្ធិង្អំុក់ដែ�លប្របឈមមុខិន្ធឹង្ GBV។ អំតិិបទះពើន្ធះ មាន្ធពើ�លបំណ៍ង្រំពើលចន្ធូវស្នាា្ដៃ�សំខាន្ធ់ៗរបស់ 
ស្ត្រីសី�ក់ុ�ង្សហិគឺមន្ធ៍ ឃុំុំចំន្ធួន្ធ៨2 ដែ�លសិិតិពើ�ក់ុ�ង្ពើខិតិីពើសៀមរាប ន្ធិង្ពើខិតិីក់ំ�ង្់សុឺ ពើ�ើម្បី�ពើដាះប្រស្នា�បញ្ហាា្ GBV។ ពើខិតិ ី

1 សិិតិតិិន្ះ ផ្អ្ក់លើក់រណ៍�ដ្លបាន្ធរា�ការណ៍៍អំំ��។ អំត្្�ិតិប្្ក់�អាចខិុស់ជាង្ន្ះ។ 
2 ៤ ឃុំុំ ក់ុ�ង្ខ្តិីសៀមរាប៖ លាង្ដ្ ន្ធិង្ស្នា្វ្�ច្ក់ ស្ុក់អំង្គរធំ ន្ធិង្ឃុំុំខាា្រសណា្ដ្� ន្ធិង្ឃុំុន្ធរាម ស្ុក់បន្ទ្�ស្�។ ៤ឃុំុំ ក់ុ�ង្ខ្តិីក់ំ�ង្់សុឺ៖ ឃុំុំពាា្� ន្ធិង្ឃុំុំ

ខិ្ទ�ំក្្ំង្ ក់ុ�ង្ស្ុក់សំរោង្ទះង្ ន្ធិង្ទះឹក់ល្អក់់ ន្ធិង្ស្ុង្ ក់ុ�ង្ស្ុក់គឺង្�ិស�

អាសយដ្ឋាា្នៈ អំគារល្ខ ២៤០ ជ្ញាន់ទី៣ អំគារ អានីណា  �ើូវ ២៧១ សង្ក្ត្ថ់បឹងទំពុន ខ�្ឌមានជ័យ  
 រាជធានីភុំព្ញ ព្ះរាជ្ញាណាចំក្កមព�ជ្ញា

ទូរស័ព្ទៈ  (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អំុីមះ្�ៈ  info@accesscambodia.org

វ្បសាយៈ  www.accesscambodia.org

សារៈសំខាន់នៃនការផ្លាា្ស់បូូរ

ស្នារ�សំខាន់្ធដៃន្ធការ�ា្ស់បី�រប្រតូិវចាត់ិទុះក់ថាមាន្ធ  
ស្នារ�សំខាន់្ធ។ �័សី�តាង្សប្រមាប់ពើរឿង្ពើន្ធះគឺឺថាអាជាាធ្រ 
មូលដាា្ន្ធ ទះទះួលការបំពាក់់បំបុន្ធន្ធូវចំពើណ៍ះ�ឹង្ ន្ធិង្
ជំួនញកាន់្ធដែតិរឹង្មំា ខិណ៍�ការរ�ល់�ឹង្�ក់់ទះង្នឹ្ធង្ 
GBV ន្ធិង្ការចូលរួមរបស់សមាជួិក់សហិគឺមន្ធ៍ក់ុ�ង្ 
ការប្រប�ុទះធប្របឆំាំង្នឹ្ធង្ក់រណ៍� GBV ពើ�កុ់�ង្សហិគឺមន៍្ធ 
មូលដាា្ន្ធរបស់�ួក់ពើគឺសម្បី�រពើ�ពើដា�ក់ិចចសប្រមប 
សប្រមួលអំន្ធីរភាគឺ� ន្ធិង្វិធ�ស្នាស្ត្រីសីចប្រមុះរាប់បញ្ញច�ល�� 
ការអំន្ធីរាគឺមន្ធ៍ ពើប្រ�ផ្លូូ�វការរហិូតិ�ល់ការចាតិ់វិធន្ធ 
ការពើដា�អាជាា្ធរ។

កម្រិមិត្ថវិភាគទាននៃនកមមវិធ ីACCESS

ក់ប្រមិតិវិភាគឺ�ន្ធកុ់�ង្ការ�ាស់្បី�រ ប្រតូិវបាន្ធវា�តិដៃមូថា 
មាន្ធស្នារ�សំខាន្ធ់។ អំុក់ផ្លូដល់បទះសមាា្សន្ធ៍ពើជួឿថា ពើបើ
�ា្ន្ធការងាររបស់ CWCC ពើប្រកាមជួំន្ធួ�ដែផ្លូុក់ហិិរញ្ញញវតិិ�
ACCESS ពើទះ ការ�ា្ស់បី�រដែ�លបាន្ធរា�ការណ៍៍ពើន្ធះ 
ប្របដែហិលជាមិន្ធអាចពើក់ើតិពើ�ើង្ពើទះ។ អាជាាធ្រមូលដាាន្្ធ 
បាន្ធតាំង្ចិតិីកាន់្ធដែតិខាា្ំង្កុ់�ង្ការអំនុ្ធវតិីភារកិ់ចចរបស់ 
ខិូ�ន្ធ ខិណ៍�ការផ្លូ្��ើផ្លូ្សា� ន្ធិង្សក់មមភា�អំប់រំក់ុ�ង្ 
សហិគឺមន៍្ធប្រតូិវបាន្ធពើធើើពើ�ើង្ពើដា�សមាជិួក់សហិគឺមន៍្ធ 
�្ទ្ល់។ 

ខិំ� ំ[បី�] ពើដា�ពើសមើភា��ា។្ ខិំ�ក៏ំ់មាន្ធអារមមណ៍ថ៍ា ខិំ�មំាន្ធទះនំ្ធកុ់ចតិិកី់ុ�ង្ការផ្លូ�្�ើផ្លូស្ា�ន្ធវូអំើ�ដែ�លខិំ�បំាន្ធពើរៀន្ធ��ការបណ៍ះ�ះបណា្ដល្ 
ពើរៀបចំពើដា� CWCC �ល់សមាជួិក់សហិគឺមន្ធ៍ពើផ្លូ្�ង្ពើទះៀតិ ន្ធិង្ពើធើើបទះអំន្ធីរាគឺមន្ធ៍ក់ុ�ង្អំំពើ�ើហិិង្្សាក់ុ�ង្ប្រគឺួស្នារ ន្ធិង្ក់រណ៍� 
រំពើលា�ពើស�សនិ្ធវ�”។

ពើលាក់ប្រស� A.P សមាជួិក់ WSG មាា្ក់់ពើទះៀតិក់៏បាន្ធបដែន្ធិមថា " WSG គឺឺជា�ន្ធីការ�៏មាន្ធប្របពើយ៉ាជួន្ធ៍មួ���ពើប្រពាះសមាជួិក់
�ំង្អំស់សុទះធដែតិជាស្ត្រីសី� ដែ�លជួួ�ពើធើើឱ្្យជួន្ធរង្ពើប្រ�ះជាស្ត្រីសី� មាន្ធទះំន្ធុក់ចិតិីក់ុ�ង្ការដែចក់រំដែលក់បញ្ហាា្ [GBV] របស់�ួក់ពើគឺ ន្ធិង្
ដែសើង្រក់ការ�ំប្រទះ។ ពើហិើ�ពើដា�ស្នារប្រក់ុមពើន្ធះមាន្ធមូលដាា្ន្ធប្រតិឹមប្រតិូវក់ុ�ង្សហិគឺមន្ធ៍ �ូពើចុះពើទះើបសមាជួិក់ប្រក់ុមអាចផ្លូីល់ការ
�ំប្រទះតាមដាន្ធ/ឃ្លាំា្ំពើមើលក់រណ៍� ន្ធិង្ពើធើើបទះអំន្ធីរាគឺមន្ធ៍កុ់�ង្អំំពើ�ើហិិង្្សាក់ុ�ង្ប្រគឺួស្នារបាន្ធភាា្មៗ”។

សមាជួិក់ WSG មក់��ឃុំុំពាា្� បាន្ធផ្លូីល់សក់ី�ក់មមថា “CWCC បាន្ធមក់បណ៍ះ�ះបណា្ដ្លសមាជួិក់ WSG របស់ពើ�ើង្ សី���
បរិយ៉ាបន្ធុ�ិការភា�ពើ�ន្ធឌ័័រ ន្ធិង្ការបញ្ញចប់អំំពើ�ើហិិង្្សាក់ុ�ង្ប្រគឺួស្នារពើលើស្ត្រីសី� ន្ធិង្ក់ុមារីដែ�លមាន្ធន្ធិង្�ា្ន្ធ�ិការភា�។ អំើ�ដែ�ល
�ួក់ពើគឺបាន្ធ បណ៍ះ�ះបណា្ដ្លពើ�ើង្ សុទះធសឹង្ដែតិមាន្ធប្របពើយ៉ាជួន្ធ៍ ន្ធិង្មាន្ធប្របសិទះធភា�ក់ុ�ង្ការពើ�ូើ�តិបពើ�ន្ធឹង្ក់រណ៍� GBV។  
ចាប់តាំង្��ទះទះួលបាន្ធការបណ៍ះ�ះបណា្ដល្មក់ ខំិ�បំាន្ធពើដាះប្រស្នា�បញ្ហាា ្GBV ០៣ ក់រណ៍� រួមមាន្ធអំំពើ�ើហិិង្្សាកុ់�ង្ប្រគួឺស្នារ០២
 ក់រណ៍� ន្ធិង្ការរំពើលា�បំពាន្ធផ្លូូ�វពើ�ទះ ០១ ក់រណ៍�។ ក់រណ៍�ទះ�១ ខិំ�ំផ្លូីល់បទះអំន្ធីរាគឺមន្ធ៍បញ្ញ្ឈប់អំំពើ�ើហិិង្្សាក់ុ�ង្ប្រគឺួស្នារបន្ទ្ប ់
មក់ខំិ�រំា�ការណ៍៍ក់រណ៍�ពើន្ធះពើ�កាន់្ធអាជាាធ្រ។ សប្រមាប់ខំិ� ំខំិ�ពំើ�ញចិតីិនឹ្ធង្ការបណ៍ះ�ះបណា្ដល្ដែ�ល CWCC បាន្ធផី្លូល់ជូួន្ធខំិ�។ំ 
 ខំិ�មំាន្ធភា�កាា�្ន្ធជាង្មុន្ធកុ់�ង្ការចូលរួម និ្ធង្ជួួ�ជួន្ធរង្ពើប្រ�ះជាស្ត្រីសី� ពើដា�ស្នារខំិ��ំល់យ៉ាាង្្ច្បាស់អំំ��សិទះធសិ្ត្រីសី�  និ្ធង្អំើ� 
ដែ�លប្រតូិវពើធើើពើ�ពើ�លដែ�លសិទះធរិបស់ពើ�ើង្ប្រតូិវពើគឺរំពើលា�បំពាន្ធ។ ពើបើខំិ�អំាចពើសុើរសំុបាន្ធ ខំិ�សូំមពើសុើឱ្្យអំង្គការអំពើញូ្ញើញស្នា្វម្� 
ចូលរួមការបណ៍ះ�ះបណា្ដល្ពើប្រកា�ៗ �ូពើចុះពើទះើបបុរសពើចះដែសើង្�ល់អំំ��សិទះធិរបស់�ួក់ពើគឺ ន្ធិង្សិទះធិ [ស្ត្រីសី�] របស់ពើ�ើង្ ន្ធិង្
�ល់��ផ្លូលវិបាក់ដៃន្ធការប្របឹប្រ�ឹតិីរបស់�ួក់ពើគឺ»។
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ពើសៀមរាប ន្ធិង្ក់ំ�ង្់សុឺ �ំង្��រពើខិតិីពើន្ធះជាពើខិតិីពើ�លពើ�ក់ុ�ង្ចំពើណាមពើខិតិីពើ�លពើ�របស់ ACCESS ពើផ្លូ្�ង្ពើទះៀតិដែ�លប្រតិូវ
បាន្ធពើប្រជួើសពើរីសពើដា�ស្នារមាន្ធអំប្រតា GBV3 ខិុស់។

ការបនៅងើ�នចំំនៅ�ះដឹឹង និងសមត្ថថភាពនៅដឹ�ម្បីីនៅ�ើ�យត្ថបនៅ�នឹង GBV
ពើដា�ទះទះួលបាន្ធហិិរញ្ញញប្បី�ន្ធ��ក់មមវិធ� ACCESS អំង្គការក់មុ�ជាពើ�ើម្បី�ជួួ�ស្ត្រីសី�មាន្ធវិបតិីិ (CWCC) ពើដាះប្រស្នា�គឺមាា្តិ 

ចំពើណ៍ះ�ឹង្ ន្ធិង្សមតិិភា�ក់ុ�ង្ចំពើណាមមស្ត្រីន្ធី�ឃុំុំ ន្ធិង្ស្ត្រីសី�សហិគឺមន្ធ៍ តាមរ��ការផ្លូីល់ការក់ស្នាង្សមតិិភា� ន្ធិង្សប្រមប 
សប្រមួលការពើលើក់ក់មុស់ការ�ល់�ឹង្ពើ�តាមសហិគឺមន្ធ៍។ មុន្ធពើ�ល CWCC ចាប់ពើផ្លូីើមការងាររបស់�ួក់ពើគឺក់ុ�ង្ឆាំា្ំ ២០១៩ 
GBV មិន្ធដែមន្ធជាការ�ក់ចិតីិទុះក់ដាក់់របស់មស្ត្រីនី្ធ�ពើ�ក់ប្រមិតិសហិគឺមន៍្ធពើនះពើទះ។ ម្យ៉ាាង្្វិញពើទះៀតិ សមតិិភា�អាជាាធ្រមូលដាាន្្ធ 
ពើ�មាន្ធក់ប្រមិតិកុ់�ង្ការពើដាះប្រស្នា� និ្ធង្ពើ�ូើ�តិបក់រណ៍� GBV ខិណ៍�ការអំ�ិវឌ្័ឍសមតិិភា�ប្រតូិវបាន្ធពើ�ោត្ិជាសំខាន់្ធពើលើថាាក់្់ 
ពើខិតិី ន្ធិង្ប្រសុក់។ ពើមឃុំុំស្នា្វ្�ពើចក់ បាន្ធពើលើក់ពើ�ើង្ថា “តាម�ិតិពើ�ពើសវា�ក់់ទះង្ន្ធឹង្ GBV មាន្ធពើ�ក់ុ�ង្ឃុំុំរបស់ពើ�ើង្តាំង្ 
���ូរយ៉ារណាស់មក់ពើហិើ� ពើដា�មាន្ធការ�ំប្រទះ��មន្ធ្ទ�រកិ់ចចការនរីពើខិតីិ បុុដែនី្ធពើសវាមាន្ធតិិចតួិច ពើហិើ�មិន្ធដែ�លពើធើើផ្្លូ��ើផ្្លូសា� 
ន្ធិង្អំប់រំ�ល់សហិគឺមន្ធ៍ពើ�ើ�”។

ពើលើស��ពើន្ធះ ការ�ល់�ឹង្ក់ុ�ង្ចំពើណាមស្ត្រីសី�សហិគឺមន្ធ៍អំំ��សិទះធិរបស់�ួក់ពើគឺ ន្ធិង្ពើសវា GBV ដែ�លអាចរក់បាន្ធក់៏ពើ�មាន្ធ 
ក់ប្រមិតិ�បផ្លូង្ដែ�រ។ ចំពើណ៍ះ�ឹង្ និ្ធង្សមតិិភា�មាន្ធក់ប្រមិតិកុ់�ង្ចំពើណាមមស្ត្រីនី្ធ� គួឺបផ្្លូ�ំនឹ្ធង្ការ�ល់�ឹង្�បរបស់ជួន្ធរង្ពើប្រ�ះ 
ជាពើហិតិុរារាំង្ជួន្ធរង្ពើប្រ�ះ GBV មិន្ធអាចដែសើង្រក់ពើសវា/ការ�ំប្រទះដែ�ល�ួក់ពើគឺសមន្ធឹង្ទះទះួលបាន្ធ។ បញ្ហាា្ពើន្ធះបាន្ធពើធើើឱ្្យជួន្ធ 
រង្ពើប្រ�ះមួ�ចំន្ធួន្ធ�ា្ន្ធជួពើប្រមើសអំើ�ពើប្រ���បន្ធីរស់ពើ�ក់ុ�ង្បរិយ៉ាកាសរំពើលា�បំពាន្ធ។

CWCC បាន្ធចាប់ពើផ្លូីើមការងាររបស់ខិូ�ន្ធ ពើ�ើម្បី�ដែក់លម្អស្នាា្ន្ធភា�ពើ�ក់ុ�ង្សហិគឺមន្ធ៍�ំង្ពើន្ធះ រួមមាន្ធ ១) ការ�ប្រង្ឹង្
សមតិិភា�របស់អាជាា្ធរមូលដាា្ន្ធក់ុ�ង្ការពើធើើឱ្្យប្របពើសើរពើ�ើង្ន្ធូវគឺុណ៍ភា�ដៃន្ធការផ្លូីល់ពើសវា GBV ន្ធិង្ ២) ការបពើង្ើើតិ ន្ធិង្ 
ការក់ស្នាង្សមតិិភា�ដៃន្ធប្រក់ុម�ំប្រទះស្ត្រីសី� (WSG) ពើ�ក់ុ�ង្ឃុំុំពើ�លពើ�ន្ធ�មួ�ៗ។ ការបពើង្ើើតិ WSG គឺឺអាចពើធើើពើ�បាន្ធពើដា� 
មាន្ធការទះទួះលស្នាាល់្ និ្ធង្ការ�ំប្រទះពើ�ញពើលញ��អាជាាធ្រមូលដាាន្្ធ និ្ធង្មាន្ធពើ�លបំណ៍ង្ចុង្ពើប្រកា�ថា WSGs និ្ធង្អាជាាធ្រ 
មូលដាា្ន្ធ ន្ធឹង្ពើធើើការសហិការរួម�ា្ពើ�ើម្បី�ពើដាះ ប្រស្នា�ក់រណ៍� GBV ពើ�ក់ុ�ង្សហិគឺមន្ធ៍របស់�ួក់ពើគឺ។ សមាជួិក់ WSG មក់�� 
ឃុំុំពាា្�បាន្ធន្ធិយ៉ា�ពើដា�ពើកាតិសរពើសើរចំពើពាះក់ិចចសហិការពើន្ធះថា “ខិំ�ំសប្បា�ចិតិី ន្ធិង្មាន្ធពើមាទះន្ធភា�ណាស់ ដែ�ល
ពើមឃុំុំរបស់ពើ�ើង្ពើលើក់ទះឹក់ចិតិីខិំ�ំឱ្្យចូលរួមកុ់�ង្ការប្រប�ុទះធប្របឆាំំង្ន្ធឹង្ក់រណ៍� GBV ពើ�ក់ុ�ង្ឃុំុំរបស់ពើ�ើង្។ �ួក់ពើគឺអំន្ធុញ្ហាា្តិ 
ឲ្្យខិំ�ំចូលរួមប្របជួុំប្រកុ់មប្របឹក់្សាឃុំុំ/សងាា្តិ់ ពើហិើ�មាន្ធឱ្កាសចូលរួមពើយ៉ាបល់ ។ ខិំ�ំ�ិតិជាមាន្ធពើមាទះន្ធភា�ណាស់ ដែ�ល�ួក់ពើគឺ
ទះទះួលស្នាា្ល់ការចូលរួមចំដែណ៍ក់របស់ខិំ�ំ ពើហិើ�ដែ�ម�ំង្ស្នាោ្ប់មតិិរបស់ខិំ�ំពើទះៀតិផ្លូង្។

ការនៅ��កកមពស់ចំំនៅ�ះដឹឹង និងសមត្ថថភាពរបស់អាជ្ញាាធ្រមូ�ដ្ឋាាន្ និង WSGs 
នៅដឹ�ម្បីីនៅ�ើ�យត្ថបនៅ�នឹង GBV

គិឺតិប្រតឹិមដែខិធុ� ឆាំា្ ំ២០២០ អាជាាធ្រមូលដាាន្្ធចំនួ្ធន្ធ ៩៧នក់់ (ស្ត្រីសី� ៥១នក់់) មក់��ឃំុុំចំនួ្ធន្ធ ០៨ ពើ�ទូះ�ំង្ពើខិតីិពើ�ល 
ពើ�ខាង្ពើលើ ទះទួះលបាន្ធការបណ៍ះ�ះបណា្ដល្សី��� GBV និ្ធង្បរិយ៉ាបនុ្ធ�ិការភា� ការដែណ៍នំអំំ��ការបញូ្ញ�ន្ធបនី្ធ និ្ធង្ការប្របឹក្់សា 
ពើយ៉ាបល់មូលដាា្ន្ធ។ សិកាា្កាមជាពើប្រចើន្ធ�ល់ពើឃុំើញថា ការបណ៍ះ�ះបណា្ដ្លពើន្ធះមាន្ធប្របពើយ៉ាជួន្ធ៍ក់ុ�ង្ការជួួ�ឱ្្យ�ួក់ពើគឺ
ពើដាះប្រស្នា�ក់រណ៍� GBV។ ជួន្ធបពើងាា្លមាា្ក់់មក់��ឃុំុំស្នា្វ្�ពើចក់បាន្ធពើរៀបរាប់ថា “CWCC បាន្ធបណ៍ះ�ះបណា្ដ្ល�ួក់ពើ�ើង្អំំ�� 
សិទះធសិ្ត្រីសី� GBV បរិយ៉ាបនុ្ធ�ិការភា� និ្ធង្ការបញូ្ញ�ន្ធបនី្ធពើ�កាន់្ធពើសវា។ �ួក់ពើគឺក៏់បាន្ធផី្លូល់ការដែណ៍នំ និ្ធង្ហិើកឹ់ហិើនឺ្ធជាបនី្ធបន្ទប់្  
ខិណ៍�ពើ�ើង្អំនុ្ធវតីិការផី្លូល់ពើសវារបស់ពើ�ើង្។ ពើបើពើ�ើង្មិន្ធច្បាស់ប្រតិង់្ចំណុ៍ចណាមួ� ពើ�ើង្ក៏់អាច�ក់់ទះង្�ួក់ពើគឺ [CWCC]  
ពើ�ើម្បី�បញ្ហាា្ក់់ ឬទះទះួលបាន្ធ�ំបូនា្ន្ធ���ួក់ពើគឺ។ ចំពើណ៍ះ�ឹង្ ន្ធិង្ឧបក់រណ៍៍ដែ�លពើ�ើង្បាន្ធទះទះួលក់ុ�ង្អំំ��ង្ពើ�លបណ៍ះ�ះ  
បណា្ដ្ល បាន្ធជួួ�ពើ�ើង្ឱ្្យ�ល់កាន្ធ់ដែតិច្បាស់អំំ��រពើបៀបពើដាះប្រស្នាប�ក់រណ៍�ពើផ្លូ្�ង្ៗ។ ចំណ៍ុចសំខាន្ធ់បំផ្លូុតិគឺឺថា ពើ�ើង្ 
ទះទះួលបាន្ធក់ិចចសហិការ�៏ល្អជាមួ�មស្ត្រីន្ធី�ន្ធគឺរបាល បន្ទ្ប់�� CWCC បាន្ធចូលក់ុ�ង្សហិគឺមន្ធ៍របស់ពើ�ើង្។ ក់រណ៍�ពើន្ធះពើធើើឱ្្យ
ពើ�ើង្កាន្ធ់ដែតិងា�ប្រសួលក់ុ�ង្ការអំំពាវនវរក់ជួំន្ធួ����ួក់ពើគឺពើ� ពើ�លចាំបាច”់។
3 សី្�មាា្ក់់ក់ុ�ង្ចំណោមស្ី�ប្្ំនក់់នៅខ្តិីក់ំ�ង្់សុឺ ន្ធិង្មាា្ក់់ក់ុ�ង្ចំណោមសី្�បួន្ធនក់់នៅខ្តិីសៀមរាប បាន្ធរា�ការណ៍៍ថា ធា្ប់ទះទះួលរង្អំំពើហិិង្្សាតាំង្��
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WSGs បាន្ធបពើង្ើើតិពើ�ើង្ពើ�កុ់�ង្ឃំុុំពើ�លពើ��ំង្៨ ដែ�លមាន្ធសមាជិួក់ប្របមាណ៍ ២០នក់់ កុ់�ង្ប្រកុ់មន្ធ�មួ�ៗ។ សមាជិួក់ 
ប្រក់ុមជាទះូពើ� គឺឺជាស្ត្រីសី�ដែ�លប្របឈមមុខិន្ធឹង្ 
GBV [ស្ត្រីសី��ិការ ន្ធិង្ស្ត្រីសី�ចំណាក់ប្រសុក់ដែ�ល
ប្រតិ�ប់ពើ�ផ្លូ្ទះវិញ] ន្ធិង្ជួង្រង្ពើប្រ�ះ��អំំពើ�ើ 
 ហិិង្្សាក់ុ�ង្ប្រគឺួស្នារ។ WSGs �ំង្ពើន្ធះ ទះទះួល
បាន្ធការបណ៍ះ�ះបណា្ដល្ពើលើពើ�លគំឺនិ្ធតិ GBV 

សិទះធិស្ត្រីសី� បរិយ៉ាបន្ធុ�ិការភា� ការតិសូូមតិ ិ
និ្ធង្រពើបៀបរា�ការណ៍៍ក់រណ៍� GBV ពើ�ើម្បី�ទះទួះល 
បាន្ធចំពើណ៍ះ�ឹង្ ន្ធិង្ជួំនញជាមូលដាា្ន្ធក់ុ�ង្ 
ការផ្លូីល់ ឬសប្រមបសប្រមួលការ�ំប្រទះសប្រមាប់
ជួន្ធរង្ពើប្រ�ះ ន្ធិង្ពើធើើការពើលើក់ក់មុស់ការ�ល ់
�ឹង្កុ់�ង្ចំពើណាមសមាជិួក់សហិគឺមន៍្ធ។ WSGs  

ទះទះួលបាន្ធការ�ំប្រទះដែផ្លូុក់ដែណ៍នំ ន្ធិង្ការហិើឹក់ហិើឺន្ធជាបន្ធីបន្ទ្ប់�� CWCC ខិណ៍��ួក់ពើគឺពើធើើសក់មមភា�ពើលើក់ក់មុស់ការ�ល់
�ឹង្ ន្ធិង្តិសូូមតិិពើ�ក់ុ�ង្សហិគឺមន្ធ៍របស់�ួក់ពើគឺ។ តិួនទះ�ចម្បីង្របស់ WSGs រួមមាន្ធការ�ំប្រទះមិតិីជួួ�មិតិី ការពើលើក់ក់មុស់
ការ�ល់�ឹង្��មិតិី ន្ធិង្ការផ្លូដល់ភា�អំង្់អាច�ល់សហិគឺមន្ធ៍។

��បះះពា�់នៃនការនៅ��កកមពស់ចំំនៅ�ះដឹឹង និងសមត្ថថភាពរបស់អាជ្ញាា្ធរ
មូ�ដ្ឋាា្ន និង WSGs នៅដឹ�ម្បីីនៅ�ើ�យត្ថបនៅ�នឹង GBV

គឺិតិប្រតិឹមដែខិធុ� ឆាំា្ំ ២០២០ WSGs ក់ុ�ង្ឃុំុំ�ំង្ ០៨ ពើន្ធះ បាន្ធចូលរួមពើដាះប្រស្នា�ក់រណ៍�អំំពើ�ើហិិង្្សាក់ុ�ង្ប្រគឺួស្នារចំន្ធួន្ធ  
៧២ក់រណ៍�។ ការចូលរួមរបស់សមាជួិក់ WSG ភាគឺពើប្រចើន្ធសិិតិក់ុ�ង្ទះប្រមង្់ដៃន្ធការផ្លូីល់អំន្ធីរាគឺមន្ធ៍ភាា្មៗពើ�ក់ដែន្ធូង្ពើក់ើតិពើហិតិ ុ
ផី្លូល់ការសប្រមុះសប្រមួល រា�ការណ៍៍ក់រណ៍�ពើ�អាជាាធ្រពើ�ពើ�លចំាបាច់ និ្ធង្សប្រមបសប្រមួលការ�ំប្រទះដែ�លពាក់់�័ន្ធធសប្រមាប់ 
ជួន្ធរង្ពើប្រ�ះ។ ប្រក់ុមការងារពើន្ធះ ក់៏បាន្ធពើរៀបចំពើលើក់ក់មុស់ការ�ល់�ឹង្ក់ុ�ង្ចំពើណាមសមាជួិក់សហិគឺមន្ធ៍របស់�ួក់ពើគឺតាម  
រ��ការជួួបជំុួ�ាជ្ាប្រកុ់មតូិចៗ ឬចុះតាមផ្លូ្ទះ ជា 
�ិពើសសប្រគួឺស្នារដែ�លងា�នឹ្ធង្ពើក់ើតិមាន្ធអំំពើ�ើ 
ហិិង្្សា និ្ធង្ការរំពើលា�បំពាន្ធកុ់�ង្ប្រគួឺស្នារ។ ចាប់ 
តាំង្��ការបពើង្ើើតិប្រកុ់មការងារខាង្ពើលើរហិូតិ 
�ល់ដែខិធុ� ឆាំា្ំ២០២០ ប្រក់ុមការងារ�ំង្០៨ឃុំុំ  
បាន្ធពើលើក់ក់មុស់ចំពើណ៍ះ�ឹង្ និ្ធង្ការ�ល់�ឹង្ 
អំំ��ការរា�ការណ៍៍ក់រណ៍� GBV ក់ុ�ង្ចំពើណាម 
យ៉ាាង្្ពើ�ចណាស់ ១០៨០នក់់(ស្ត្រីសី�៦៣០នក់់) 
កុ់�ង្ប្រគឺប់ឃំុុំពើ�លពើ��ំង្អំស់។

ពើយ៉ាង្តាមពើលាក់ប្រស� P.T ដែ�លជាជួន្ធ 
រង្ពើប្រ�ះ GBV មាន្ធ�ិការភា� និ្ធង្ជាសមាជិួក់ 
WSG �ត់ិបាន្ធដែ�ូង្អំំណ៍រគុឺណ៍ចំពើពាះឱ្កាស 
ដែ�លផ្លូីល់ពើដា� CWCC ដែ�លបាន្ធជួួ�ពើធើើឱ្្យ�តិ់ទះទះួលបាន្ធចំពើណ៍ះ�ឹង្ជួំនញ ន្ធិង្ទះំនុ្ធក់ចិតិីក់ុ�ង្ការ�ក់ឈុះបញ្ហាា្�្ទ្ល់  
ខិូ�ន្ធរបស់�តិ់ ន្ធិង្ជាដែផ្លូុក់មួ�ដៃន្ធ WSGs។ �តិ់បាន្ធពើរៀបរាប់ថា CWCC បាន្ធជួួ��តិ់ពើចះពើប្របើប្របាស់ចំពើណ៍ះ�ឹង្ ន្ធិង្បទះ 
�ិពើស្នាធន្ធ៍របស់�តិ់ ពើ�ើម្បី�ជួួ�អំុក់�ដៃទះឱ្្យពើដាះប្រស្នា�បញ្ហាា្�្ទ្ល់ខិូ�ន្ធរបស់�ួក់ពើគឺ។ �តិ់បាន្ធក់តិ់សមាា្ល់ថា “ខិំ�ំពើ�លពើន្ធះ 
មិន្ធ�ូចកាល��មុន្ធពើទះ ខំិ�មំាន្ធភា�កាា�្ន្ធ និ្ធង្មាន្ធទំះនុ្ធក់ចិតីិពើ�ញពើលញក់ុ�ង្ការ�ិភាក់្សាអំំ��បញ្ហាា្ននជាមួ�ប្រគឺួស្នាររបស់ 

សក់មមភា�ដៃន្ធការ�ប្រង្ឹង្សមតិិភា��ល់ WSGs ពើ�ពើខិតិីពើសៀមរាប
កាល��ដែខិធុ� ឆាំា្ំ ២០១៩។

Ms. P.T conducting awareness raising to other community women 


