
ឯកសារគោលជហំររមួរបសអ់ង្គការសង្គមសុ៊ីវលិកមពុជា 
ចាត់អាទិភាពអំព៊ីគសចកដ៊ីត្តូវការរបសអ់នកដែលសថតិកនងុ្ហាន៊ីភ័យខ្ពសច់ំគ ោះ 

អំគពើហងិ្ាដអែកគលើគយនឌ័រ (GBV) គៅកនងុ្កចិចគ្លើយតបចំគ ោះសាថ នភាពជងំ្ឺរាតតាតកវូ៊ីែ១៩ 
ថ្ងៃទ៊ី២ ដខ្គមសា ឆ្ន ២ំ០២០ 

យ ើងខ្ញុំជាតុំណាងអងគការសងគមសញ៊ីវលិ គ្រប់វស័ិ ទុំងអស់ក្នញងគ្បយេសក្មពញជា សូមបង្ហា ញសាមរគ៊ីភាព ការយោរព 
ការសាេរ និងថ្លែងអុំណររញណចុំយ ោះសក្មមភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជា យដ្ើមប៊ីការ រពលរដ្ាព៊ីការរ ៊ីក្រាតតាតជា 
សក្លននជុំងឺកូ្វ ៊ីដ្១៩ តាមរ ៈការដ្ឋក់្យចញនិងអនញវតតវធិានការចុំបាច់រួរឲ្យក្ត់សម្គគ ល់ជាយគ្ចើនតាមរ ៈសាា ប័ន ក់្
ព័នធយដ្ឋ ផ្ទា ល់ និងយដ្ឋ គ្បយោល ជាពិយសសតាមរ ៈកិ្ចចគ្បឹងថ្គ្បងោ៉ាងសក្មម របស់គ្ក្សួងសញខាភិបាល និងបណាត
គ្រូយពគ្េថ្ដ្លសាិតយៅជួរមញខក្ុំពញងយ្វើការង្ហរេប់សាា ត់ និងពាបាលជុំងឺរាតតាតយនោះ។  

អងគការសងគមសញ៊ីវលិដូ្ចម្គនចញោះហតាយលខាខាងយគ្កាម សូមផ្ដល់ការោុំគ្េចុំយ ោះរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជា ក្នញងការយ្ែើ 
តបចុំយ ោះបញ្ហា ថ្ផ្នក្យ នឌ័រ ថ្ដ្លនឹងគ្តវូគ្បឈមបថ្នាមយេៀតក្នញងដ្ុំណាក់្កាលយក្ើតយ ើង និងយគ្កា ននវបិតតិយនោះ។ បញ្ហា
ទុំងអស់យនោះរមួម្គនដូ្ចជាអុំយពើហិងាថ្ផ្ែក្យលើយ នឌ័រ (GBV) កាយរ ើសយអើងគ្បឆុំងស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ី គ្ពមទុំងភាពចគ្មរោះ
របស់ពួក្យរ ការពគ្ងឹងភាពអង់អាចថ្ផ្នក្យសដ្ាកិ្ចចរបស់ស្តសត៊ី និងសញវតាិភាព និងសនតិសញខសហរមន៍។ ទុំងយនោះរឺជាបញ្ហា ដ៏្
ចុំបាច់ថ្ដ្លយ ើងខ្ញុំយជឿជាក់្ថា រដ្ឋា ភិបាលរួរពិចរណាយៅក្នញងកិ្ចចយ្ែើ តបរបស់ខែួន យដ្ើមប៊ីយ្វើឱ្យផ្លប៉ាោះ ល់ដ៏្មហនត
រា របស់យមយរារកូ្វ ៊ីដ្១៩ ម្គនការល ចញោះ។ 

យមយរារកូ្វ ៊ីដ្១៩ ម្គនផ្លប៉ាោះ ល់ និងហាន៊ីភ័ បថ្នាមយលើការយរ ើសយអើងថ្ផ្ែក្យលើយ នឌ័រ 
ជុំងឺកូ្វ ៊ីដ្១៩ រឺជាវ ៊ីរញសរាតតាតយដ្ឋ មិនរិតព៊ីពូជសាសន៍ សាសនា យភេ និនាន ការយភេ េ៊ីតាុំងភូមិសាស្តសត ឬ

សញ្ហា តិយ ើ  ថ្តោ៉ាងណាក្ត៊ី ការរាតតាតយនោះ នឹងបងាឱ្យម្គនផ្លប៉ាោះ ល់យផ្េងៗោន  យៅតាមលក្ខខណឌ និងសាា នភាព
យដ្ឋ ថ្ ក្ ជាពិយសសក៏្នឹងម្គនផ្លជោះយលើលក្ខណៈយ នឌ័រថ្បែក្ព៊ីោន  ថ្ដ្លទមទរឱ្យម្គនការគ្រប់គ្រងវបិតតិម្គន     
លក្ខណៈយ្ែើ តបថ្ផ្នក្យ នឌ័រ។ តួនាេ៊ីរបស់ស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីយៅក្នញងផ្ាោះ សហរមន៍ និងក្ម្គែ ុំងការង្ហរ យ្វើឱ្យពួក្យរគ្តូវ
គ្បឈមនឹងហាន៊ីភ័ កាន់ថ្តយគ្ចើនយ ើង ក្នញងការយពើបគ្បេោះជាមួ យមយរារ កូ្វ ៊ីដ្១៩។ កិ្ចចការទុំងអស់យនោះម្គនដូ្ចជា ការ
េេួលខញសគ្តូវកិ្ចចការង្ហរក្នញងផ្ាោះ និងការង្ហរថ្លទុំោម នគ្បាក់្ឈនួល ក៏្ដូ្ចជាការបុំយពញមញខរបរ ក្នញងនាមជាអនក្ផ្ដល់យសវា   
សញខាភិបាលជួរមញខ និងអនក្ផ្ដល់យសវាថ្ផ្នក្សងគម។ តួនាេ៊ីដ្ថ្ដ្លយនោះ ក៏្យ្វើឱ្យស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ី គ្ពមទុំងអនក្មក្ព៊ីគ្ក្រមង្ហ 
រងយគ្ោោះ និងគ្ក្រមជួបការលុំបាក្ដ្នេយេៀត (រមួទុំងជនភារតិចថ្ផ្នក្យ នឌ័រ និងថ្ផ្នក្ផ្ែូវយភេ បញរគលិក្ថ្លទុំសញខភាព ក្មមក្រ
និយោជិតយេសនតគ្បយវសន៍ អនក្រក្សញ៊ីផ្ែូវយភេ ជនជាតិភារតិច ស្តសត៊ីោម នដ្៊ី្ែ៊ី ស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីម្គនពិការភាព អនក្យ្វើការក្នញង      
វស័ិ យសដ្ាកិ្ចចយគ្ៅគ្បព័នធ និងអនក្ដ្នេយេៀត) គ្តវូគ្បឈមនឹងហាន៊ីភ័ កាន់ថ្តយគ្ចើនយ ើងចុំយ ោះ GBV ក្នញងអុំ ញងយពលការ
រាតតាតជុំងឺជាសក្លននជុំងឺយនោះ។ បញ្ហា ទុំងយនោះរឺអាស្ស័ យដ្ឋ សារថ្តលេធភាពម្គនក្គ្មិតក្ុំណត់ក្នញងការេេួលបាន 
និងគ្រប់គ្រងយលើ្នធាន និងការសយគ្មចចិតតយលើយសចក្ដ៊ីគ្តូវការយៅក្នញងផ្ាោះ សុំណាញ់សញវតាិភាពសងគម ការផ្ទែ ស់េ៊ី និងលេធ
ភាពេេួលបានព័ត៌ម្គន/យសវា។ លវ៊ីយបើចាប់សិេធិមនញសេ អនញញ្ហា តឱ្យដ្ឋក់្ថ្ដ្នក្ុំណត់ ឬនិរាក្រណ៍សិេធិមួ ចុំនួនសគ្ម្គប់ 
យោលបុំណងស្សបចាប់ ដូ្ចជាយដ្ើមប៊ីការ រសញខភាពសាធារណៈក្ដ៊ី ប៉ាញថ្នតម្គនគ្ពុំថ្ដ្នក្ុំណត់ោ៉ាងតឹងរញងឹ ទក់្េងជាមួ 
យពលយវលា រយបៀប និងេុំហុំថ្ដ្លអាចដ្ឋក់្ថ្ដ្នក្ុំណត់យលើសិេធិទុំងយនោះ។ ការដ្ឋក់្ឱ្យសក្មមភាពថ្ចក្រ ុំថ្លក្ព័ត៌ម្គនយៅយលើ
គ្បព័នធផ្េពវផ្ា សងគមជាបេឧគ្កិ្ដ្ា រឺពញុំថ្មនជាចយមែើ តបយនាោះយេ យហើ អាចបងាយគ្ោោះថាន ក់្យគ្ចើនជាងបងាផ្លលែ។       



ដូ្ចោន យនោះថ្ដ្រ ការបិេសុំយ ងសម្គជិក្សងគមសញ៊ីវលិ មិនឱ្យនិោ យចញមក្នូវការពិតថ្ដ្លមិនរួរជាេ៊ីចង់បាន រឺពញុំថ្មន
ជាវ ិ្ ៊ីសាស្តសតដ៏្គ្តឹមគ្តវូក្នញងការការ រសងគមយ ើ ។ យដ្ឋ យហតញយនោះ រាល់ការដ្ឋក់្ថ្ដ្នក្ុំណត់ទុំងឡា  ចុំបាច់គ្តូវយ្វើ
យ ើងក្នញងយោលបុំណងស្សបចាប់ យហើ ចុំបាច់គ្តូវថ្តម្គនលក្ខណៈសម្គម្គគ្តជាមួ យោលបុំណងយនាោះ ម្គនភាព
ចុំបាច់ (ម្គនគ្បសិេធភាព និងថ្ផ្ែក្យលើភសតញតាង) ម្គនថ្ដ្នក្ុំណត់យពលយវលា (មិនម្គនលក្ខណៈយរ ើសយអើង) និងអនញយលាម
តាមចាប់។ កិ្ចចខិតខុំក្នញងការយគ្តៀមខែួននិងយ្ែើ តបចុំយ ោះយមយរារកូ្វ ៊ីដ្១៩ ចុំបាច់គ្តវូម្គនលក្ខណៈយ្ែើ តបថ្ផ្នក្យ នឌ័រ 
ចុំយ ោះយសចក្ដ៊ីគ្តវូការពិយសសយដ្ឋ ថ្ ក្ទុំងអស់យនោះ យហើ គ្តូវផ្ដល់អាេិភាពដ្ល់ការគ្រប់គ្រងហាន៊ីភ័ ថ្ផ្នក្ GBV យៅ
ក្នញងកិ្ចចយ្ែើ តប។ 
 ស្សបយពលថ្ដ្លបញពវយហតញឫសរល់នន GBV រឺេុំនាក់្េុំនងអុំណាចមិនយសមើភាពោន  ការរាតតាតជាសក្លននយមយរារកូ្វ ៊ី

ដ្១៩ េុំនងជាបយងាើនក្តាត ញញ ុំងឱ្យយក្ើតម្គន GBV ថ្ដ្លយរបានដឹ្ងក្នែងមក្ ឱ្យម្គនការយក្ើនយ ើងថ្លមយេៀត។ ការយលើក្
យ ើងបញ្ហា ក់្ព៊ីអងគការសិេធិស្តសត៊ី និងអនក្ផ្ដល់យសវា GBV ក្នញងគ្បយេសចិន និងេ៊ីក្ថ្នែងដ្នេយេៀតជញុំវញិពិភពយលាក្ក្នញង
អុំ ញងយពល ជុំងឺកូ្វ ៊ីដ្១៩ ក្នែងមក្ ក៏្ដូ្ចជា្ែងតាមបេពិយសា្ន៍ននការរាតតាតជុំងឺនាយពលអត៊ីតកាល បានបង្ហា ញឱ្យ
យ ើញនូវហាន៊ីភ័ កាន់ថ្តយគ្ចើនយ ើងនន GBV។1 ក្នញងគ្បយេសក្មពញជា ស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីអាចជួបគ្បេោះហាន៊ីភ័ កាន់ថ្ត
ខពស់ននអុំយពើហិងាគ្បគ្ពឹតតយដ្ឋ នដ្រូសនិេធសាន ល និងអុំយពើហិងាក្នញងគ្រួសារ អាស្ស័ យដ្ឋ ភាពតានតឹងកាន់ថ្តខពស់យៅ
ក្នញងគ្រួសារ បណាដ លមក្ព៊ីអសនតិសញខយសបៀងអាហារ និងអសនតិសញខយសដ្ាកិ្ចច ការភ័ ខាែ ចចុំយ ោះវ ៊ីរញស ការបង្ហខ ុំងឱ្យយៅ
ក្នញងផ្ាោះ និងអសមតាភាពក្នញងការយៅឱ្យឃ្លែ តឆា  ព៊ីអនក្រ ុំយលាភបុំ ន បនាញក្កាន់ថ្តយគ្ចើនរបស់ស្តសត៊ីយៅក្នញងកិ្ចចការង្ហរ
ថ្លទុំោម នគ្បាក់្ឈនួល និងលេធភាពតិចជាងមញនក្នញងការេេួលបានយសវាយ្ែើ តប GBV ថ្ដ្លអាចជួ េប់សាា ត់ក្ញុំឱ្យ
ម្គនអុំយពើហិងាបថ្នាមយេៀត។ ការរតឹបនតឹងការផ្ទែ ស់េ៊ី កាត់បនា សមតាភាពរបស់ស្តសត៊ីក្នញងការរក្ារម្គែ តខែួនឯងព៊ីបដ៊ី ឬ
សម្គជិក្គ្រួសារដ្នេយេៀតថ្ដ្លយគ្បើហិងា។ 

 ហាន៊ីភ័ កាន់ថ្តខពស់ចុំយ ោះការយបៀតយបៀនផ្ែូវយភេយៅយគ្ៅគ្បព័នធអនឡាញ និងយៅតាមគ្បព័នធអនឡាញ យដ្ឋ យហតញ
ថាមនញសេមិនសូវបង្ហា ញខែួនយគ្ចើនយៅេ៊ីសាធារណៈ យហើ គ្បព័នធផ្េពវផ្ា សងគមពឹងថ្ផ្ែក្ថ្តយៅយលើយវេិកាចមបងនន
អនតរេុំនាក់្េុំនងថ្បបសងគម។ 

 ការយក្ងគ្បវញ័្ច  និងការរ ុំយលាភបុំ នផ្ែូវយភេ ជាពិយសសចុំយ ោះអនក្យៅក្នញងសាា នភាពយសដ្ាកិ្ចចមិនយេៀងទត់ ឬយៅយពល
ក្ុំពញងចូលយៅរក្យសវាយ្ែើ តបចុំយ ោះការរាតតាតជុំងឺជាសក្ល។ 

 ការបិេសាលាយរៀន យ្វើឱ្យយក្មងស្ស៊ី និងស្តសត៊ីវ ័យក្មងគ្តូវគ្បឈមហាន៊ីភ័ កាន់ថ្តខពស់ចុំយ ោះអុំយពើហិងាផ្ែូវយភេ2 ព៊ី
សុំណាក់្អនក្ជិតខាង និងសាច់ញតិរបស់ខែួនក៏្ដូ្ចជាការម្គននផ្ាយ ោះយដ្ឋ មិនចង់បាន។ 

  
  

                                                           
1 Fraser, E, Impact of COVID-19 Pandemic on Violence against Women and Girls, UKAID, March 2020. 
2 https://www.dw.com/en/coronavirus-fears-of-domestic-violence-child-abuse-rise/a-52847759 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-education-westafrica/teen-pregnancy-risk-rises-as-schools-shut-for-coronavirus-in-africa-idUSL8N2BC4GV 

https://www.dw.com/en/coronavirus-fears-of-domestic-violence-child-abuse-rise/a-52847759
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-education-westafrica/teen-pregnancy-risk-rises-as-schools-shut-for-coronavirus-in-africa-idUSL8N2BC4GV


យដ្ឋ យហតញយនោះ យ ើងខ្ញ ុំសូមអុំ វនាវ ដ្ល់រាជរដ្ឋា ភិបាល         អនក្នយោបា  អនក្ ក់្ព័នធ និងពលរដ្ា ទុំងជាលក្ខណៈ
បញរគល និងជាលក្ខណៈសមូហភាព  សូមឱ្យម្គនសក្មមភាពជាបនាា ន់ដូ្ចខាងយគ្កាម៖ 

១) រដ្ឋា ភិបាលរួរផ្ដល់ព័ត៌ម្គនដ្ល់ស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីគ្ក្រមយផ្េងៗជាយគ្ចើន3 ឱ្យបានគ្រប់គ្ោន់ អុំព៊ីរយបៀបបង្ហា រ នឹងយ្ែើ 
តបចុំយ ោះជុំងឺរាតតាត យដ្ឋ យហតញថាស្តសត៊ីយដ្ើរតួនាេ៊ីដ៏្សុំខាន់ យៅក្នញងការយ្វើជាអនក្ផ្តល់ព័ត៌ម្គនយៅក្នញងសហរមន៍របស់    
ខែួន។ ព័ត៌ម្គនរួរដ្ឋក់្ឱ្យម្គនក្នញងគ្េង់គ្ទ យផ្េងៗជាយគ្ចើន រមួទុំងជារបូភាពផ្ងថ្ដ្រ យដ្ើមប៊ីធានាឱ្យបានថា ស្តសត៊ី និងយក្មង
ស្ស៊ីថ្ដ្លម្គនក្គ្មិតអប់រ ុំ និងជាតិពនធញយផ្េងៗោន  អាច ល់អុំព៊ីសាា នភាពនាយពលបចចញបបននរបស់វ ៊ីរញសយនោះ។ ព័ត៌ម្គនរួរយលើក្
ក្មពស់ ការរក្ាចម្គា  ខែួន ជុំនួសឱ្យការរក្ារម្គែ តសងគម យដ្ឋ យហតញថា អារមមណ៍តានតឹងបងាយ ើងយដ្ឋ ភាពឯយកាថ្ផ្នក្
សងគម អាចបយងាើនហាន៊ីភ័ របស់ស្តសត៊ី និងក្ញម្គរ ចុំយ ោះអុំយពើហិងា និងផ្ដល់ជយគ្មើសកាន់ថ្តតិចសគ្ម្គប់ពួក្យរក្នញងការ   
និោ ។ 
២)  េិននន័ ទក់្េងជាមួ ការផ្ាញោះជុំងឺ និងការអនញវតតកិ្ចចយ្ែើ តបក្នញងគ្ោអាសនន ចុំបាច់គ្តវូថ្ញក្យៅតាមយ នឌ័រ 
អា ញ ជាតិពិនធញ និងពិការភាព រចួវភិារយោងយៅតាមលក្ខណៈទុំងអស់យនោះផ្ងថ្ដ្រ យដ្ើមប៊ីផ្ដល់ការ ល់ដឹ្ងសពវគ្ជរងយគ្ជា 
អុំព៊ីភាពខញសោន ថ្ផ្នក្យ នឌ័រ យៅក្នញងការប៉ាោះ ល់ និងការពាបាល និងយដ្ើមប៊ីតាក់្ថ្តងវធិានការបគ្មរងគ្ប ័តន និងវធិានការ
បង្ហា រជាក់្លាក់្។ យទោះោ៉ាងណាក្ដ៊ី េិននន័ ដូ្ចជា យ ម្ ោះ របូលត យរារវនិិចឆ័ បញរគល សាសនា ជាតិពិនធញ ពិការភាព  
អាស ដ្ឋា ន និងព័ត៌ម្គនឯក្ជនដ្នេយេៀតរបស់ជនថ្ដ្លបានយ្វើយតសតវជិាម្គនយមយរារកូ្វ ៊ីដ្១៩ ឬសងេ័ ថាម្គនេុំនាក់្
េុំនងជាមួ អនក្ផ្ាញក្យមយរារ ពញុំរួរដ្ឋក់្ឱ្យម្គនជាសាធារណៈយ ើ  យដ្ើមប៊ីយោរពសិេធិរ ឯក្ជនភាព និងយសចក្ដ៊ីនលែលនូរជាមូល
ដ្ឋា នរបស់ពួក្យរ។ 
៣)  ថ្ផ្នការ ញេធសាស្តសតគ្បចុំគ្បយេស ជាពិយសសថ្ផ្នការ ញេធសាស្តសតសគ្ម្គប់ការយគ្តៀម និងយ្ែើ តបថ្ដ្លគ្តូវបាន
អភិវឌឍយដ្ឋ រណៈក្ម្គម ្ិការជាតិគ្រប់គ្រងយគ្ោោះមហនតរា  (NCDM) គ្ក្សួងសញខាភិបាល គ្ក្សួងកិ្ចចការនារ ៊ី ចុំបាច់គ្តវូ
ថ្ក្សគ្មួលយ ើងវញិ/សរយសរគ្ ងយដ្ឋ គ្តូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លធាតញចូលគ្បក្បយដ្ឋ អតាន័ ចុំយ ោះស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីយៅគ្រប់
ដ្ុំណាក់្កាលទុំងអស់ យហើ ចុំបាច់គ្តវូថ្ផ្ែក្យលើការវភិារយ នឌ័រដ៏្រងឹម្គុំ យដ្ឋ គ្តូវពិចរណាយលើតួនាេ៊ីយ នឌ័រ ការ
េេួលខញសគ្តូវ និងចរនតេុំនាក់្េុំនង។ ចុំណញ ចទុំងអស់យនោះ រឺរមួម្គនទុំងការធានាឱ្យបានថា វធិានការរាុំងខាប់យមយរារ និង
ការកាត់បនា ហាន៊ីភ័  ក៏្គ្តូវយ្ែើ តបចុំយ ោះបនាញក្ការង្ហរថ្លទុំោម នគ្បាក់្ឈនួល និងហាន៊ីភ័ ចុំយ ោះ GBV ថ្ដ្លយក្ើន
យ ើងកាន់ថ្តខពស់ ជាពិយសសរឺចុំយ ោះស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីថ្ដ្លរងផ្លប៉ាោះ ល់។  
៤)  ផ្ដល់ជុំនួ យសដ្ាកិ្ចចដ្ល់ពលរថ្ដ្ាលង្ហ គ្បឈម ជាពិយសស ស្តសត៊ីគ្បឈមនឹងហាន៊ីភ័ គ្តូវបាត់បង់មញខរបរ ផ្ទែ ក្
រាល់េគ្មង់ទុំងអស់ននការជយមែៀសយចញព៊ីផ្ាោះសថ្មបង យដ្ឋ សារថ្តមិនម្គនសមតាភាពបង់នលែឈនួលផ្ាោះ ឬសងគ្បាក់្ក្មច៊ី 
ថ្ដ្លបានយគ្បើគ្បាស់ដ្៊ី/ផ្ាោះ ជាវតាញបញ្ហច ុំ។ យសដ្ាកិ្ចចក្មពញជា បានរងយគ្ោោះរចួយៅយហើ អាស្ស័ យដ្ឋ ជុំងឺ កូ្វ ៊ីដ្១៩ យដ្ឋ ម្គន
បនាញក្ការចុំណា ថ្ផ្នក្យសដ្ាកិ្ចចខពស់ថ្ដ្លស្តសត៊ីគ្តវូរា៉ា ប់រងជាពិយសស យដ្ឋ យហតញថា ស្តសត៊ីរឺជាចុំនួនភារយគ្ចើនននអនក្ខច៊ីក្មច៊ីព៊ី
សាា ប័នម៊ីគ្ក្ូហិរញ្ាវតាញ យហើ ពួក្ោត់គ្បថ្ហលជាគ្តូវបាត់បង់ការង្ហររបស់ខែួន អាស្ស័ យដ្ឋ ការបិេអាជ៊ីវក្មមរបស់
និយោជក្ និង/ឬតគ្មូវការរបស់ស្តសត៊ី ក្នញងការដ្ឋក់្ខែួនឯងឱ្យយៅដ្ឋច់យដ្ឋ ថ្ ក្ ឬថ្លទុំអនក្ដ្នេ។ ្នាោរជាតិក្មពញជា និង
្នាោរ ណិជាក្មម គ្ពមទុំងសាា ប័នម៊ីគ្ក្ូហិរញ្ាវតាញដ្នេយេៀត រួរសហការោ៉ាងជិតសនិេធយដ្ើមប៊ី យដ្ឋោះស្សា សាា នភាពមិន

                                                           
3 ជាពិសេេស្តេរី និងសមេងស្េីជួបការលំបាម និងស្តេរី និងសមេងស្េីងាយរងសស្រោះដូចជាស្មុមជនជាតិសដើមភាគតិច ស្តេរីរេ់សៅជាមយួជំងឺសេដេ៍ /សមសោគសេដេ៍ និងេនមមានស្ថា នភាពសេជជស្ថស្តេរដទៃសៃៀត ស្តេរីរេ់សៅ
មនុងតំបនជ់នបៃ និងដាចស់្េយាល េនមមំពុងស្វើការមនុងមុខរបរមនិសៃៀងទាត ់និងេនមជាអាណាពាបាលចមបង 



ធាែ ប់យក្ើតម្គនព៊ីមញនមក្នាយពលយនោះឱ្យបានសមស្សប និងយដ្ឋ ចិតតយមតាត  ជាពិយសសចុំយ ោះអនក្ខច៊ីខាន តតូច និង សហគ្ោស
ខាន តតូចនិងម្យម រមួទុំងការលញបយចលការផ្ទក្ពិន័ សមតញលយអបបបរម្គ និងការនលែយសវា្នាោរ។ រួរផ្ដល់លុំយៅដ្ឋា ន
សញវតាិភាព គ្ពមទុំងលេធភាពយដ្ើមប៊ីេេួលបានេឹក្សាែ ត និងអនាម័ ជូនជនគ្រប់របូទុំងអស់ថ្ដ្លបចចញបបននពញុំម្គនលុំយៅ
ដ្ឋា នសមស្សប យដ្ើមប៊ីអាចឱ្យពួក្ោត់ការ រខែួនព៊ីការរាតតាតជុំងឺជាសក្ល និងយដ្ើមប៊ីយ្វើឱ្យការសា ភា យមយរារម្គនការ
ល ចញោះ។ 
៥)  លុំយៅដ្ឋា នសញវតាិភាព គ្ពមជាមួ លេធភាពសមស្សបយដ្ើមប៊ីេេួលបានេឹក្សាែ ត និងអនាម័  រួរគ្តូវបានផ្ដល់យៅឱ្យ
ជនអនាថា និងជនមិនម្គនលុំយៅដ្ឋា នគ្រប់គ្ោន់ យដ្ើមប៊ីការ រពួក្យរព៊ីការរាតតាតជុំងឺជាសក្ល បង្ហា រការសា ភា 
របស់យមយរារ និងកាត់បនា ហាន៊ីភ័ របស់ពួក្យរចុំយ ោះ GBV។  
៦)  ដ្ឋក់្ឱ្យម្គនមយ្ាបា ឌ៊ីជ៊ីលល គ្បក្បយដ្ឋ នវានញវតតន៍ ថ្ដ្លម្គនការបថ្នាមការយផ្ទត តយៅយលើតួនាេ៊ីបញរស និង       
ជគ្មរញឲ្យបញរសថ្ចក្រ ុំថ្លក្ការង្ហរផ្ាោះ យដ្ើមប៊ីឲ្យសិសានញសិសេម្គនលេធភាពអាចេេួលបានការអប់រ ុំ យបើយទោះប៊ីជាសាលា
យរៀនគ្តវូបិេទវ រក្ដ៊ី។ ចុំណញ ចយនោះម្គនភាពចុំបាច់ណាស់យដ្ើមប៊ីកាត់បនា  បនាញក្កាន់ថ្ត្ាន់្ារ ននការង្ហរថ្លទុំោម នគ្បាក់្
ក្នគ្ម ថ្ដ្លស្តសត៊ីចុំបាច់គ្តវូយ្វើនាយពលយនោះ យពលថ្ដ្លកូ្នៗរបស់ខែួនមិនយៅសាលាយរៀន។ រដ្ឋា ភិបាលចុំបាច់គ្តវូធានាឱ្យ
បានថា សិសានញសិសេយៅតុំបន់ជនបេ ក៏្ម្គនលេធភាពអាចេេួលបានមយ្ាបា ឌ៊ីជ៊ីលល យដ្ើមប៊ីសិក្ាតាមក្មមវ ិ្ ៊ីសិក្ា
ថ្ដ្លបានយគ្ោងេញក្ ដូ្ចោន ជាមួ សិសានញសិសេយៅតុំបន់េ៊ីគ្បជញុំជន និងអនក្ដ្នេយេៀតថ្ដ្លម្គនលេធភាពគ្បយសើរក្នញងការ
េេួលបានបយចចក្វេិាផ្ងថ្ដ្រ។  
៧)  រដ្ឋា ភិបាលរួរធានាថា យសវាសញខាភិបាលទុំងអស់យៅថ្តម្គនជូនចុំយ ោះគ្រប់ស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីទុំងអស់ គ្ពមទុំង
គ្បជាជនម្គននិនាន ការយភេ អតដសញ្ហា ណយ នឌ័រ និងការបង្ហា ញយចញថ្ផ្នក្យ នឌ័រយផ្េងៗោន  ក្នញងអុំ ញងយពលម្គនវបិតតិយនោះ 
យដ្ឋ គ្តូវ ក្ចិតតេញក្ដ្ឋក់្ជាពិយសសចុំយ ោះមនញសេចស់ ជនពិការ ស្តសត៊ីម្គននផ្ាយ ោះ ស្តសត៊ីយេើបសគ្ម្គលកូ្ន និងអនក្ម្គន
បញ្ហា សញខភាពថ្ផ្នក្យវជាសាស្តសត រមួទុំងការរ ុំលូតកូ្នយដ្ឋ សញវតាិភាពសគ្ម្គប់ការម្គននផ្ាយ ោះថ្ដ្លយរមិនចង់បាន និងការ
ថ្លទុំសញខភាពសគ្ម្គប់អនក្រស់រានព៊ីអុំយពើហិងាផ្ែូវយភេ (ក្ញ្ច ប់ PEP ការយ្វើយតសតពិនិតយនផ្ាយ ោះ...)។ ចុំបាច់គ្តវូផ្ដល់ការសួរ
សញខេញក្ខតាមផ្ាោះ និងបណាដ ញជុំនួ ពិយសស គ្ពមទុំងយវេិកាឌ៊ីជ៊ីលល ថ្ដ្លគ្តូវដ្ឋក់្ឱ្យម្គនយដ្ើមប៊ីផ្ដល់យសវាសញខភាពថ្ដ្ល
ចុំបាច់សគ្ម្គប់គ្ក្រមទុំងអស់យនោះផ្ងថ្ដ្រ។ យសចក្ដ៊ីគ្តវូការទុំងយនោះម្គនដូ្ចជា ការសុំរាលកូ្ន អុំយពើហិងាក្នញងគ្រួសារ ការយ្វើ
បាបផ្ែូវយភេ ការរ ុំយលាភបុំ នយលើក្ញម្គរ និងយសវាសញខភាពផ្ែូវចិតត។ បថ្នាមយលើយនោះ មនញសេវ ័ជុំេង់ថ្ដ្លម្គននផ្ាយ ោះក្នញង
អុំ ញងយពលការរាតតាតជុំងឺជាសក្ល រួរបានេេួលការោុំគ្េ និងការធានាសិេធិយដ្ើមប៊ីបនតការអប់រ ុំរបស់ខែួន។ 
៨)  គ្តូវម្គនកិ្ចចខិតខុំបថ្នាមយេៀត យដ្ើមប៊ីយលើក្ក្មពស់ការ ល់ដឹ្ងអុំព៊ីអុំយពើហិងាក្នញងគ្រួសារ អុំយពើហិងាផ្ែូវយភេ សញខភាព
ផ្ែូវយភេ តាមរ ៈការយគ្បើគ្បាស់បណាដ ញគ្បព័នធផ្េពវផ្ា នានា យដ្ើមប៊ីរារាុំងការរ ុំយលាភបុំ ន និងបង្ហា រការម្គននផ្ាយ ោះ
ថ្ដ្លយរមិនចង់បាន និងការម្គននផ្ាយ ោះរបស់មនញសេវ ័ជុំេង់ អាស្ស័ យដ្ឋ ការរាតតាតជុំងឺ។ បថ្នាមយលើការបនត
ថ្ផ្នការ ក្នញងការផ្ដល់យសវាគ្បក្បយដ្ឋ ការោុំគ្េសុំរាប់ជនរងយគ្ោោះ GBV យៅក្នញងមនា៊ីរយពេយ គ្រឹោះសាា នថ្លទុំសញខភាពបឋម 
និងម្យម រួរេេួលខញសគ្តូវចមបងចុំយ ោះអនក្រស់រានព៊ី GBV និងផ្ដល់អាេិភាពយដ្ើមប៊ីេេួលបានយសវាសញខភាពផ្ែូវយភេ និង
យសវាសញខភាពបនតពូជ យហើ បញ្ាូ នក្រណ៊ី យៅកាន់មនា៊ីរយពេយក្គ្មិតឧតតម ថ្តយៅយពលថ្ដ្លចុំបាច់គ្តវូការការថ្លទុំក្គ្មិត
ខពស់ជាងយនោះប៉ាញយណាណ ោះ។ រដ្ឋា ភិបាលចុំបាច់គ្តូវបុំ ក់្ដ្ល់បញរគលិក្សញខាភិបាលថ្ដ្លេេួលខញសគ្តវូ យ្ែើ តបចុំយ ោះយមយរារ 
កូ្វ ៊ីដ្១៩ នូវជុំនាញក្គ្មិតមូលដ្ឋា ន ក្នញងការយ្ែើ តបចុំយ ោះការយបើក្បង្ហា ញ អុំព៊ីក្រណ៊ី  GBV ថ្ដ្លអាច ក់្ព័នធជាមួ ការ
រាតតាតជុំងឺជាសក្ល ឬគ្តូវបានយ្វើឱ្យកាន់ថ្តអាគ្ក្ក់្យ ើងយដ្ឋ ការរាតតាតយនោះ យៅក្នញងលក្ខណៈគ្បក្បយដ្ឋ ក្ដ៊ីយមតាត  



ោម នការវនិិចឆ័  និង ក្ចិតតេញក្ដ្ឋក់្ថ្ផ្នក្យ នឌ័រ។ បញរគលិក្ទុំងយនោះក៏្រួរថ្ត ល់ចាស់ អុំព៊ីន៊ីតិវ ិ្ ៊ីក្នញងការបញ្ាូ ន និងេ៊ី
ក្ថ្នែងយោលយៅសគ្ម្គប់ការថ្លទុំ និង/ឬការពាបាលបថ្នាមយេៀត ក្នញងលក្ខណៈោ៉ាងទន់យពលយវលា។ ចុំបាច់គ្តវូដ្ឋក់្
បញ្ចូ លការោុំគ្េចុំយ ោះយសចក្ដ៊ីគ្តូវការថ្ផ្នក្ចិតតសងគមយៅគ្រប់ក្គ្មិតទុំងអស់។ 
៩)  គ្រឹោះសាា នពាបាល និងបញរគលិក្សញខាភិបាលយ្ែើ តបនឹងយមយរារ កូ្វ ៊ីដ្១៩រួរម្គនការ ក្ចិតតេញក្ដ្ឋក់្ខពស់ចុំយ ោះ
ថ្ផ្នក្  យ នឌ័រយដ្ើមប៊ីធានាសនតិសញខរបស់ស្តសត៊ី និងយក្មងស្ស៊ីនិងធានាកិ្ចចការ រព៊ីការយបៀតយបៀននិងGBV េគ្មង់ដ្នេយេៀត។ 
១០)  គ្ក្សួងមហានផ្ារួរយចញ "េគ្មង់ការយ្ែើ តបចុំយ ោះយមយរារកូ្វ ៊ីដ្១៩" សគ្ម្គប់គ្រប់ពនធនាោរទុំងអស់ យៅេូទុំង
គ្បយេស យដ្ើមប៊ីបង្ហា រក្ញុំឱ្យម្គនការផ្ាញោះយមយរារកូ្វ ៊ីដ្១៩ ក្នញងពនធនាោរ។ សញវតាិភាព និងសញខញម្គលភាពថ្ផ្នក្រាងកា សុំរាប់ស្តសត៊ី 
និងក្ញម្គរជាប់ពនធនាោរ រួរថ្តជាអាេិភាព យហើ សិេធិរបស់ពួក្យរក្នញងការេេួលបានការថ្លទុំសញខភាព គ្បក្បយដ្ឋ រញណ
ភាព ចុំបាច់គ្តូវបានយោរពក្នញងអុំ ញងយពលការរាតតាតជុំងឺជាសក្លយនោះ។ យដ្ឋ យហតញយនោះ ជាការចុំបាច់ថ្ដ្លគ្តវូចត់
វធិានការជាបនាា ន់ យដ្ើមប៊ីជុំរញញឱ្យអនក្ថ្ដ្លគ្បគ្ពឹតតបេយលមើសមិន ក់្ព័នធនឹងអុំយពើហិងា មញនយពលសវនាការអាចគ្ត ប់យៅ
ផ្ាោះ យដ្ឋ អាចសាិតយគ្កាមការគ្តតួពិនិតយរបស់តញលាការជុំនួសវញិ និងគ្តូវពយនែឿនរ ៈយពលបុំយពញយទសសគ្ម្គប់អនក្ថ្ដ្ល
បាន េេួលយទស ២/៣ ននរ ៈយពលជាប់ពនធនាោររបស់ខែួន ជាពិយសសរឺសគ្ម្គប់ស្តសត៊ីរងយគ្ោោះ ដូ្ចជាស្តសត៊ីម្គននផ្ាយ ោះ ស្តសត៊ី
ថ្ដ្លម្គនកូ្នយៅជាមួ  និងស្តសត៊ីម្គនសាា នភាពយវជាសាស្តសតជាប់ខែួន យដ្ើមប៊ីឱ្យយចញព៊ីពនធនាោរថ្ដ្លម្គនលក្ខណៈចយងែៀត
របស់ក្មពញជាយៅក្នញងអុំ ញងយពលននការរ ៊ីក្រាលដ្ឋលជុំងឺជាសក្លយនោះ។  
ពនធនាោរទុំងអស់ រួរបុំ ក់្នូវសម្គា រចុំបាច់ក្នញងការតាមដ្ឋនស៊ីតញណា ភាព សាប ូ សុំ ៊ីអនាម័  យខាេឹក្យនាមអនាម័  
សារធាតញសម្គែ ប់យមយរារ និងមញខេុំនិញគ្បហាក់្គ្បថ្ហលដ្នេយេៀត យដ្ើមប៊ីក្ុំចត់យមយរារ និងធានាដ្ល់សញវតាិភាពទុំងអស់
ោន ។ ការគ្បាស្ស័ ទក់្េងសួរសញខេញក្ខរបស់សាច់ញតិរបស់ពួក្យរតាមថ្តអាចយ្វើបានដូ្ចជាការសនានាតាមវ ៊ីយដ្អូនិង/ឬ
ការសនានាតាមេូរស័ពាជាយដ្ើម ថ្ដ្លនិតិវ ិ្ ៊ីននការសួរសញខេញក្ខយនោះគ្តូវដ្ឋក់្យចញឲ្យបានឆប់។  

យ ើងរមួសាមរគ៊ីោន ជាមួ រដ្ឋា ភិបាល អនក្ ក់្ព័នធ និងពលរដ្ាទុំងអស់ យដ្ើមប៊ីគ្ប ញេធគ្បឆុំងជាមួ ជុំងឺកូ្វ ៊ីដ្១៩ ក្នញងគ្បយេស
ក្មពញជា។ 

សគ្ម្គប់ព័ត៌ម្គនបថ្នាម ឬការបក្ស្សា បញ្ហា ក់្សូមេុំនាក់្េុំនងមក្កាន់អនក្តុំណាងរបស់បណាដ ញដូ្ចខាងយគ្កាម៖ 
 អនក្ស្ស៊ី រស់ សញភាព នា ិកាគ្បតិបតតិននអងគការយ នឌ័រ និងអភិវឌឍយដ្ើមប៊ីក្មពញជា (GADC)  

យលខេូរស័ពា៖ ០១២ ៦២៧ ៨៥៧ 
 អនក្ស្ស៊ី ចក់្ សញភាព នា ិកាគ្បតិបតតិននមជឈមណឌ លសិេធិមនញសេក្មពញជា (CCHR)  

យលខេូរស័ពា៖ ០១១ ៩៤៣ ២១៣ 
 ក្ញ្ហា  បញណយ រចនា នា ិកាគ្បតិបតតិននអងគការកាែ ហាន (Klahaan)  

យលខេូរស័ពា ៖ ០៨៩ ៤៧៦ ១៤៦ 
 យលាក្ សញខ លាុំង អនក្ជុំនាញឯក្រាជយថ្ផ្នក្យ នឌ័រនិងសងគមវេិា និងជារណក្ម្គម ្ិការបណាត ញយ នឌ័រ និង

អភិវឌឍ (GADNet) េូរស័ពា៖ ០១២ ៥៨៨ ០៨១ 
  



អងគការ សាា ប័ន និងសម្គជិក្ ថ្ដ្លោុំគ្េយៅយលើឯក្សារយោលជុំហររមួរបស់អងគការសងគមសញ៊ីវលិក្មពញជា 
យនោះម្គនដូ្ចខាងយគ្កាម៖ 

១. អងគការយ នឌ័រ និងអភិវឌឍយដ្ើមប៊ីក្មពញជា (GADC) 
២. មជឈមណឌ លសិេធិមនញសេក្មពញជា (CCHR) 
៣. អងគការកាែ ហាន (Klahaan) 
៤. អងគការនារ ៊ីយដ្ើមប៊ីសនតិភាព 
៥. អងគការរចនាស្តសត៊ី 
៦. អងគការខញមថ្្ហវល 
៧. អងគការអមរា (AMARA) 
៨. អងគការADD International Cambodia 
៩. អងគការគ្ក្រមការង្ហរយដ្ើមប៊ីយដ្ឋោះស្សា េុំនាស់ (ក្ដ្េ) (ACT) 
១០. អងគការបនាា  ស្ស៊ី (Banteay Srei) 
១១. គ្ក្រមសនេុំគ្បាក់្នារ ៊ី (LSG) 
១២. អងគការភនុំស្ស៊ីយដ្ើមប៊ីការអភិវឌឍន៍ (PSOD) 
១៣. អងគការ Planete Enfants and Developpement (PE&D) 
១៤. អងគការេសេនៈពិភពយលាក្អនតរជាតិគ្បចុំក្មពញជា (World Vision) 
១៥. យលាក្ សញខ លាុំង, អនក្ជុំនាញឯក្រាជយថ្ផ្នក្យ នឌ័រនិងសងគមវេិានិងជារណក្ម្គម ្ិការបណាត ញយ នឌ័រ 
និងអភិវឌឍ (GADNet) 
 


