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ឯកសារព័ត៌មានសម្រមាប់ដៃគូអនុវតតន ៍
ផ្នែកអំពពើហងិ្សាទាកទ់ង្សនឹង្សពេនឌ័រ 

 
 
 

 
ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីគង្រមាខ 
តាមរយៈកមមវិធី ACCES ជ ុំទី២ ការិយាល័យភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិលលើកកមពស់សមភ្ពលយនឌ័រ និងផ្តល់ភ្ពអង់អាច
ដល់ស្រសតី (UN Women) បាននឹងកុំព ងអន វតតគលប្ោងដដលោនរយៈលពល១០ដែ ោនល ្ាោះថា  «គុំប្ទដល់ការអន វតត
ដផ្នការសកមមភ្ពជាតិសតីពីការទរ់ស្កាត់អុំលពើហិងាាលលើស្រសតី ឆនាុំ២០១៩-២០២៣ លៅកមពុជា»។ គលប្ោងលនោះរលងកើតល ើង
កនុងភ្ពជាដដគូជាមួយប្កសួងកិចចការនារី ដដលោនលគលរុំណងពប្ងឹងសមតថភ្ពមស្រនតីប្កសួងកិចចការនារី សប្ោរ់ការ 
អន វតតរទដ្ឋានសតង់ដ្រអរាបររោដនលសវាសុំខាន់ៗ និងរស្រ្រារការយល់ដឹងអុំពីចាារ់ការពារ ល ល្ើយតរ និងផ្តនាទាលោសប្គរ់
ទប្មង់ដនអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ និងជប្ម ញឱាយប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ
ទទួលែ សប្តូវកនុងការសប្មរសប្មួលដល់ការអន វតតដផ្នការសកមមភ្ពជាតិសតីពីការទរ់ស្កាត់អុំលពើហិងាាលលើស្រសតីឆនាុំ 
២០១៩-២០២៣ លៅថានាក់ជាតិ និងថានាក់លប្កាមជាតិ តាមរយៈការលធវើដផ្នការ ការរាយការណ៍ ការប្តួតពិនិតាយ និងដុំលណើរ
ការវាយតដមលឱាយកាន់ដតប្រលសើរល ើង។ លដើមាបីធានាថា លទធផ្លគលប្ោងទទួលបានលទធផ្ល សកមមភ្ពអាទិភ្ពចុំនួន៤នឹង
ប្តូវបានអន វតត។ 
លទ្ធផលរំពឹខទុ្ករបស់គង្រមាខ 
លទ្ធផលរំពឹខទុ្ក ១៖  ប្កសួងកិចចការនារីកាន់ដតោនសមតថភ្ពកនុងការអន វតតរទដ្ឋានសតង់ដ្រអរាបររោដនលសវាសុំខាន់ៗ 
និងផ្តល់ព័ត៌ោនសប្ោរ់ការលរៀរចុំចាារ់ដដលរងាការ ល ល្ើយតរ និងផ្តនាទាលោសអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រប្គរ់រូរភ្ពឱាយ
បានកាន់ដតប្រលសើរ។ 
លទ្ធផលរំពឹខទុ្ក ២៖ ប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ ដដលសថិតលៅលប្កាមការដឹកនាុំ
ររស់ប្កសួងកិចចការនារី អាចសប្មរសប្មួលឱាយសោជិកររស់ែលួនទទួលែ សប្តូវលលើការអន វតតដផ្នការសកមមភ្ពជាតិសតីពី
ការទរ់ស្កាត់អុំលពើហិងាាលលើស្រសតីឆនាុំ២០១៩-២០២៣ លៅថានាក់ជាតិនិងថានាក់លប្កាមជាតិ លដ្យោនការសប្មរសប្មួលនិង
ការលធវើដផ្នការ រាយការណ៍ តាមដ្ន និងវាយតដមលឱាយកាន់ដតប្រលសើរ។ 
អនតរាគមន៍សំខាន់ៗ 
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សកមមភាព ១.១៖ ផ្តល់ការគុំប្ទរលចចកលទសដល់ប្កសួងកិចចការនារីកនុងការលរៀរចុំនិងអន វតតដផ្នទីរងាហាញផ្លូវ សប្ោរ់ដក
ទប្មង់ចាារ់សដីពីការទរ់ស្កាត់អុំលពើហិងាាកនុងប្គួស្រ និងកិចចការពារជនរងលប្គោះ 

សកមមភាព ១.២៖ លរៀរចុំឯកស្ររលចចកលទសដដល ល្ុោះរ្្ាុំងពីស្ថានភ្ពមូលដ្ឋានអុំពីការអន វតតលអៗជ ុំវិញការផ្តល់លសវា
ចុំបាច់ កនុងអុំ ុងលពលដនការ ល្ងរាលដ្លជាសកលដនជុំងឺកូវីដ-១៩ 

សកមមភាព ២.១៖ លធវើឱាយប្រលសើរល ើងនូវដុំលណើរការសប្មរសប្មួល និងតាមដ្នការអន វតតដផ្នការសកមមភ្ពជាតិសតីពី
ការទរ់ស្កាត់អុំលពើហិងាាលលើស្រសតីឆនាុំ២០១៩-២០២៣ លៅថានាក់ជាតិ តាមរយៈការគុំប្ទដផ្នករលចចកលទសដល់លលខាធិការ
ដ្ឋានប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ លដើមាបីលធវើឱាយលសើរល ើងតួនាទីសប្មរសប្មួល និង
ប្តួតពិនិតាយ គុំប្ទដល់ប្កសួងពាក់ព័នធ អងគការសងគមស ីវិល លដើមាបីអភិវឌាឍ និងរុំលពញដផ្នការប្រតិរតតិប្រចុំឆនាុំ។ 

សកមមភាព ២.២៖ សប្មរសប្មួលការវាយតដមលច ងលប្កាយលលើការអន វតតដផ្នការសកមមភ្ពជាតិសតីពីការទរ់ស្កាត់អុំលពើ
ហិងាាលលើស្រសតីឆនាុំ២០១៩-២០២៣ តាមរយៈការគុំប្ទរលចចកលទសដល់លលខាធិការដ្ឋានប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរ
អុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ សប្ោរ់លធវើការវាយតដមល លដ្យលប្រើប្បាស់ការលរៀនសូប្តពីដផ្នការប្រតិរតតិប្រចុំឆនាុំ និង
របាយការប្រចុំាឆនាុំពីប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ និងប្ក មការងារល ល្ើយតរជាពហ      
វិស័យចុំលពាោះអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ។ 

 

កិច្ចអន្តរាគមន៍្ជាពិសេេ ចំ្ស ោះការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលសមសរាគកូវីដ-១៩ 
ភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ UN Women នឹងគុំប្ទប្កសួងកិចចការនារីកនុងការពិនិតាយលលើការអន វតតលអៗថានាក់តុំរន់ និងសកល 
លដើមាបីប្រមូលព័ត៌ោនសប្ោរ់លរៀរចុំឯកស្រដណនាុំរលចចកលទស ការអន វតតលសវាសុំខាន់ៗឱាយប្តូវនឹងររិរទររស់កមពុជា។ 
ឯកស្រដណនាុំរលចចកលទសលនោះ នឹងប្តូវផ្ាសពវផ្ាាយតាមរយៈប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹង     
លយនឌ័រ និងប្ក មការងារល ល្ើយតរជាពហ វិស័យចុំលពាោះអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ។ ភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ UN 
Women ក៏នឹងជួយដល់ប្កសួងកិចចការនារី និងប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ កនុងការ  ជ
ប្ម ញឱាយោនររិយារននល ល្ើយតរលៅនឹងអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ ឱាយកាលាយជាលសវាចុំបាច់មួយកនុងលគលនលយាបាយ
កមពុជា និងដផ្នការស្តារល ើងវិញរនាទារ់ពីកូវីដ១៩ និងការល ល្ើយតររ្ហាមន សាសធម៌នានា។  
អនកទ្ទួ្លផល 
លលខាធិការដ្ឋាន និងសោជិកប្ក មការងាររលចចកលទសល ល្ើយតរអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ សោជិកប្ក មការងារល ល្ើយ
តរជាពហ វិស័យចុំលពាោះអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រលៅថានាក់លប្កាមជាតិ និងអនកផ្តល់លសវានានា នឹងទទួលបាន
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ប្រលយាជន៍លដ្យផ្ទាល់ លហើយរំពឹងថានឹងោនការផ្លាស់រដូរជាវិជជោនមួយចុំនួន ដូចជាការលកើនល ើងដនជុំនាញវិជារាជីវៈ 
ចុំលណោះដឹង និងប្រសិទធភ្ពការងារកាន់ដតែពស់ តាមរយៈការសប្មរសប្មួល ការរាយការណ៍កាន់ដតប្រលសើរ និងការតាម
ដ្នការអន វតតអាទិភ្ពដដលប្តូវបានដ្ក់លចញលៅកនុងដផ្នការសកមមភ្ពជាតិសតីពីការទរ់ស្កាត់អុំលពើហិងាាលលើស្រសតី 
២០១៩-២០២៣។ 
ការរំពឹងទ កសប្ោរ់អនកទទួលផ្លលដ្យប្រលយាលពីគលប្ោង រួមោនស្រសតីដដលទទួលរងនូវអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ
លៅកមពុជា លហើយការផ្លាសរ់តូរវិជជោនដដលរំពឹងទ កគឺពួកលគនឹងទទួលបានប្រលយាជន៍ពីការទទួលបានលសវាកាន់ដតោន
គ ណភ្ព លសវាដដលទទួលបានការសប្មរសប្មួលលអ លដើមាបីចូលរួមកាត់រនថយការពនាារលពលកនុងការផ្ដល់លសវាគុំប្ទ ក៏
ដូចជាកាត់រនថយផ្លរ ោះពាល់ផ្លូវចិតត និងការចុំណាយសប្ោរ់លពលមកជួរជាមួយនឹងអាជាញាធរលៅលប្ចើនកដនលង។ 
តំបន់្សោលសៅ 
គលប្ោងលនោះលផ្ដាតលៅថានាក់ជាតិ ជាពិលសសលលើការលរៀរចុំ និងការអន វតតលគលនលយាបាយ។ លលើសពីលនោះ ប្កសួងកិចចការ
នារីនឹងទទួលបានការគុំប្ទកនុងតួនាទីលរៀរចុំលគលនលយាបាយ ពិនិតាយតាមដ្ន និងអន វតតលៅថានាក់លប្កាមជាតិផ្ងដដរ។ 
ដដគូអនុ្វតតគសរោង 
ប្កសួងកិចចការនារី 
រយៈង្ពលគង្រមាខ 
ការអន វតតគលប្ោង ចរ់ពី ដងៃទី០១ ដែឧសភ្ព ឆនាុំ២០២២ ដល់ដងៃទី២៨ ដែ ក មភៈ ឆនាុំ២០២៣ (រយៈលពល១០ដែ) 
ថវិកាគង្រមាខ 
ងវិកាពីកមមវិធី ACCESS៖ ១៩៩.៩៦១,៧៥ ដ ល្លារអូស្រស្តាល ី
ព័ត៌មានទំ្នាក់ទំ្នខ 
ភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ UN Women  
លល្កប្សី Sarah Knibbs 
ប្រធានសដីទីភ្នាក់ងារ UN Women ប្រចុំអាស ីនិងបា ាស ីហវិក 
លលែទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ១២ ៥៣៣ ១២៨ 
អ ៊ីដមល៖ sarah.knibbs@unwomen.org 
ក្ញា ឃួន ច័នទលទវី 
អនកវិភ្គកមមវិធី 
លលែទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ១៧ ៩០៤ ៣២៣ 
អ ៊ីដមល៖ chantevy.khourn@unwomen.org  

កមមវិធី ACCESS 
លល្កប្សី រ ូ មករា  
ប្រធានដផ្នកអុំលពើហិងាាោក់ទងនឹងលយនឌ័រ 
លលែទូរសពទ៖ (៨៥៥) ១២ ៦៩៤ ៩៩៤ 
អ ៊ីដមល៖ makara.bo@accesscambodia.org  

mailto:sarah.knibbs@unwomen.org
mailto:chantevy.khourn@unwomen.org
mailto:makara.bo@accesscambodia.org


 
 
 
 
 

 

www.accesscambodia.org 

គលប្ោងលនោះទទួលបានងវិកាគុំប្ទពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រស្តាលី តាមរយៈកមមវិធីកិចចសហប្រតិរតតិការអូស្រស្ដាលី-កមពុជា 
លដើមាបីការផ្តល់លសវាប្រករលដ្យនិរនតរភ្ព និងសមធម៌ (ACCESS)។ 
ដែឧសភ្ ឆនាុំ២០២២ 


