
អំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីនៅកម្ពុជា

អំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ី គឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់
ធ្ងរមួយ ដ្លដាក់កំហិតលើសិទ្ធិ និងស្រីភាពជាមូលដា្ឋ្នរបស់ស្ត្ី។ 
អំពើហិង្សាប្បន្ះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉្ងធំធ្ងទៅលើការអ
ភិវឌ្ឍ។ អំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីកើតមាននៅគ្ប់ទិសទីក្នុ
ងពិភពលោក និងក្នុងគ្ប់វប្បធម៌ រួមទាំងប្ទ្សកម្ពុជាផងដ្រ។ 
ការសិក្សាជាសកលមួយបានរកឃើញថា ការខាតបង់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចទៅ 
លើការបាត់បង់ផលិតភាព ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ត្ូវបានគ ្
បា៉្ន់ប្មាណថាមានពីចន្ល្ះ ១,២ ទៅ ២% ន្ផលិតផលសរុបក្នុងស្ុក 
(GDP)។

1
 ស្្តីមួយនាក់ក្នុងចំណោមស្ត្ីធ្ល្ប់មានដ្គូប្្ំនាក់ដ្លមាន

អាយុចន្ល្ះពី ១៥ ទៅ ៤៥ ឆ្ន្ំ ប្្ំនាក់ បានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ 
និង/ឬផ្លូវភ្ទដ្លបង្កឡើងដោយដ្គូស្និទ្ធសា្ន្លក្នុងជីវិតរបស់ពួកគ្។

2
 

ស្ត្ីដ្លធ្ល្ប់រងការរំលោភបំពានប្មាណ ៨០% ទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុង
ទម្ង់ធ្ងន់ធ្ងរ ក្្ត្ពីរងអំពើហិង្សាក្នុងកម្ិតមធ្យមពីដ្គូស្និទ្ធសា្ន្លរប
ស់ពួកគ្នៅក្នុងរយៈព្ល ១២ ខ្ចុងក្្យន្ះ

3
។ ស្ត្ីក៏ទទួលរងអំពើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ (១៤%) និងផ្លូវភ្ទ (៤%) ពីអ្នកដ្លមិនម្នជាដ្គូរ
បស់ពួកគ្ផងដ្រ។

4
 

ការសិក្សាមួយទៀតអំពីបុរស និងអំពើហិង្សា
5
 ដ្លធ្វើឡើងនៅកម្ពុជា 

បានរំល្ចឱ្យឃើញពីកត្ត្ ហានិភ័យសំខាន់ៗដ្លនាំឱ្យបុរសប្ព្ឹត្តិអំពើ
ហិង្សាលើស្ត្ី។ បុរសប្មាណជា ៣៦% បានរាយការណ៍ថាធ្ល្ប់ប្ព្ឹត្ត ិ
អំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬផ្លូវភ្ទលើស្ត្ី ដ្លជាដ្គូស្និទ្ធសា្ន្លរបស់ខ្លួន 

សាវតរ

1 http://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/engender-
impact-addressing-gender-based-violence

2 CDHS (2016)។ របាយការណ៍ស្ដីពីការវិភាគទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍ CDHS 
២០១៤៖ ការទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងអំពើហិង្សាក្នុងទម្រង់ផ្សេង
ទៀតរបស់ស្ត្រី។

3 ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសុខភាព និងបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុ
ជា ដែលធ្វើឡើងដោយ WHO ក្រសួងកិច្ចការនារី និងក្រសួងផែនការ (២០១៥)។

4 Ibid.
5 Fulu, Warner, & Moussavi (2013). The Partners for Prevention UN 

Multi-Country Study on Men and Violence (UNMCS).
6 ការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រ និងសុខភាពកម្ពុជានៃក្រសួងផែនការ (២០១៥) 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ឯកសារកម្ិតគោលនយោបាយសង្ខ្ប
"ឆ្ព្ះទៅកាន់អនាគត របស់យើង៖ អភិវឌ្ឍន៍ ទំនាក់ទំនងប្កប ដោយ 
ផាសុកភាព និងភាពរីករាយ" អន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់ បឋមជាមួយក្ម្ង វ័យជំទង់          
និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់  នៅខ្ត្តកំពង់ចាម  ប្ទ្ស កម្ពុជា

ក្នុងនះ ២០% ធ្ល្ប់រំលោភស្ពសន្ថវៈដ្គូរបស់ខ្លួន។ លើសពីន្ះ 
បុរសជាង ៥០% ប្ព្ឹត្តិអំពើរំលោភស្ពសន្ថវៈជាលើកដំបូង 
នៅព្លពួកគ្នៅវ័យជំទង់ ហើយ ២៥% ប្ព្ឹត្តិអំពើរំលោភស្ពសន្ថវៈ 
មុនព្លដ្លពួកគ្មានអាយុបាន ១៥ ឆ្ន្ំ។ លើសពីន្ះ ការរំលោភបូក
ក៏មានកម្ិតខ្ពស់ផងដ្រ បើធៀបជាមួយនឹងប្ទ្សដទ្ទៀតនៅក្នុង 
តំបន់ ហើយជាការព្ួយបារម្ភដ៏ធំមួយទៀតនៅកម្ពុជា។ 

ឥរិយបថទទួលយកអំពើហិង្សានាំឱ្យមានការព្ួយបារម្ភជា
ខា្ល្ំង។ បុរសអាយុពី ១៥ ទៅ ៤៩ ឆ្ន្ំ ប្មាណ ២៦,៥% 
និងស្ត្ីក្នុងវ័យដូចគ្ន្ន្ះ ប្មាណ ៥០% យល់ស្បថា 
ប្ដីអាចវាយដំប្ពន្ធរបស់ខ្លួន ដោយសារហ្តុផលជាក់លាក់មួយចំនួន 
ដូចជា នៅព្លដ្លស្ត្ីមិនសា្ដ្ប់បង្គ្ប់ជាដើម

6
។ ក្នុងចំណោមស្ត្ី

ដ្លទទួលងរងអំពើហិង្សាប្មាណ ៥០% រក្សាភាពស្ងៀមសា្ង្ត់ 
និងមិនប្្ប់អ្នកណាឱ្យដឹងឡើយ ដោយសារត្ពួកគ្ចាត់ទុកអំពើហិង្សា
ថាជារឿងធម្មត និងមានការភ័យខា្ល្ច ឬខា្ល្ចទទួលរងភាពអាមា៉្ស់។ 



អន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់បឋមន្អំពើហិង្សាលើស្និងក្ម្ងស្ី៖ 
ការធ្វើការងរជាមួយក្ម្ងវ័យជំទង់ និង អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់

អន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់បឋមស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងប្កប 
ដោយផាសុកភាព និងភាពរីករាយ“ នៅកម្ពុជា បានផ្ដ្តការយ 
កចិត្តទុកដាក់លើការឆ្លើយតបចំពោះកត្ត្ហានិភ័យដ្លមាន 
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដ្លបង្កឡើងដោយដ្គូស្និទ្ធ
សា្ន្ល និងអំពើហិង្សាដ្លបង្កឡើងដោយអ្នកដ្លមិនម្នជាដ្
គូ។ កត្ត្ហានិភ័យទាំងន្ះ រួមមាន ឥរិយបថប្កបដោយសមធម៌
យ្នឌ័រមានកម្ិតទាប ជំនាញកសាងទំនាក់ទំនងនៅខ្សត់ខ្សាយ 
(ឧស្សាហ៍ទាស់សម្ដីជាមួយដ្គូ) បញ្ហ្ប្ឈមផ្ន្កសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
(ការធ្ល្ក់ទឹកចិត្ត ការប្ើជាតិស្វឹង) បទពិសោធន៍អវិជ្ជមាននៅវ័យកុមារ 
(ការទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ឬផ្លូវភ្ទក្នុងវ័យ កុមារ  
ការមើលឃើញការប្ព្ឹត្តិអំពើហិង្សា) ការប្ឡូកក្នុងឥរិយបថដ្ល 
មានហានិភ័យខ្ពស់ផ្ស្ងទៀត (ការដោះដូរដើម្បីបានការរួមភ្ទ 
ការមានដ្គូរួមភ្ទច្ើន) និងកម្ិតអប់រំទាប (ជាពិស្សក្នុងចំណោម
អ្នកដ្លពុំបានសិក្សាដល់កម្ិតមធ្យមសិក្សា)។

ក្ម្ងស្ី និងក្ម្ងប្ុសវ័យជំទង់អាយុចន្ល្ះពី ១២ ទៅ១៤ 
និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ គឺជាក្ុមគោលដៅដ៏សំខាន់ន្អន្តរាគមន៍ន្ះ។  
តមការសិក្សានៅកម្ិតសកលបានបង្ហ្ញថា ការចូលរួមរបស់ក្ម្ងវ័យជំ
ទង់ក្នុងការទប់សា្ក្ត់បឋមដ្លមានគោលបំណងផា្ល្ស់ប្ដូរបទដា្ឋ្នក្នុង 
សង្គម គឺមានសារៈសំខាន់យ៉្ងខា្ល្ំង។ ទន្ទឹមន្ះដ្រ យុទ្ធសាស្្តទប ់

សា្ក្ត់បឋមន្ផ្នការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់សា្ក្ត់អំពើហិង្សាលើស្ត្ ី
ទី២ ២០១៤-២០១៨ ន្រាជរដា្ឋ្ភិបាលព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ក៏បាន 
រំល្ចឱ្យឃើញពីសារៈសំខាន់ន្ការជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពីយុវជន  
និងក្ម្ងវ័យជំទង់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្្ងទប់សា្ក្ត់បឋមផងដ្រ។ វ័យទើប 
ជំទង់គឺជាព្លដ៏សំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបទដា្ឋ្នសង្គមនានា ជា
ពិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធសា្ន្ល។ នៅក្នុងវ័យន្ះ ក្ម្ងជំទង់
ភាគច្ើនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ និងប្ឡូកក្នុងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធសា្ន្ល 
ឬទំនាក់ទំនងស្ន្ហា ព្មទាំងប្ឡូកក្នុងបទពិសោធន៍សង្គមជាច្ើន 
ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងនឹងយ្នឌ័រ។ បទពិសោធន៍ទំាងន្ះ ព្មទំាងអ្វដ្ីលពួក 
គ្រៀនសូត្នៅដំណាក់កាលន្ះ ជារឿយៗបន្តស្ដង្ច្ញនៅព្លពួក 
គ្កា្ល្យជាមនុស្សព្ញវ័យ និងក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្ជាមួយមិត្ត 
ភក្តិ។ ហ្តុដូច្ន្ះ វាគឺជាព្លវ្លាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការជំរុញលើក
កម្ពស់បទដា្ឋ្នឥរិយបថ និងអាកប្បកិរិយ ដ្លនាំមកនូវផាសុកភាព 
និងសមធម៌ ជាពិស្សការកសាងទំនាក់ទំនង និងអត្តសញ្ញ្ណយ្នឌ័រ។ 
លើសពីន្ះ ការជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពីបុគ្គលដ្លមានឥទ្ធិពល 
និងសា្ថ្ប័នដ្លផ្ដល់ការគំទ្ ដើម្បីបង្កើនបរិយកាសដ្លគំ្ទ្ដល 
់ការរស់នៅក្ម្ងជំទង់ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដ្រ។ ដូច្ន្ះ អន្តរាគមន៍ន្ះ 
មានគោលដៅជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពីក្ម្ងវ័យជំទង់ 
និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ ដូចជា មាតបិត អាណាព្យាបាល គ្ូបង្ៀន 
អ្នកផ្ដល់ស្វាដល់យុវជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងសហគមន៍។



ភាពជោគជ័យន្អន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់បឋមអំពើហិង្សាលើ
ស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីដ្លមានលក្ខណៈចម្ុះ

ការទប់សា្ក្ត់បឋមគឹជាយុទ្ធសាស្្តមួយក្នុងចំណោមជាយុទ្ធសាស្ត្ទាំង
ប្្ំន្ផ្នការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់សា្ក្ត់អំពើហិង្សាលើស្ត្ីទី២ 
២០១៤-២០១៨ ន្រាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា។ ហើយយុទ្ធសាស្្តន្ះបាន 
ផ្ត្តការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្ម្ងវ័យជំទង់ និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ 
តមរយៈការបង្កើនចំណ្ះដឹង និងជំនាញរបស់ពួកគ្ក្នុងការបង្កើតនូវ 
ឥរិយបថប្កបដោយសមធម៌យ្នឌ័រ និងទំនាក់ទំនងអហិង្សា  
និងនាំមកនូវការអនុវត្តប្បវិជ្ជមានជុំវិញបទដា្ឋ្នសង្គម។

ការអន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់បឋមជាមួយក្ម្ងប្ុស ក្ម្ងស្ីវ័យជំទង់ និង 
អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ដ្លមានឈ្ម្ះថា “អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងប្កបដោយ
ផាសុកភាព និងភាពសប្បាយរីករាយ“ ត្ូវបានអនុវត្តយ៉្ងជោគជ័យ 
ដោយមន្ទីរកិច្ចការនារី ក្នុងឃុំចំនួនប្្ំន្ស្ុកមួយក្នុងខ្ត្តកំពង់ចាម 
ក្្មការដឹកនាំរបស់ក្សួងកិច្ចការនារី និងការឧបត្ថម្ភគំទ្ផ្ន្កបច្ច្ក
ទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថុពីមូលនិធិសហប្ជាជាតិដើម្បីប្ជាជន (UNFPA) 
និងដ្គូដើម្បីទប់សា្ក្ត់ (P4P)។

ការអន្តរាគមន៍ន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយប្ើប្្ស់ព័ត៌មានន្ការ 
ស្្វជ្្វយ៉្ងល្អិតល្អន់ជុំវិញអំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីនៅកម្ពុជា  
ដូចជា ការសិក្សាពហុប្ទ្សដ្លធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្ជា 
ជាតិស្តីពីបុរស និងអំពើហិង្សាឆ្ន្ំ២០១៣ ជាដើម។ ការអន្តរាគមន៍ន្ះ
បានផ្ត្តលើក្ម្ងប្ុស និងក្ម្ងស្ីវ័យជំទង់អាយុពី១២ ទៅ ១៤ ឆ្ន្ំ 
និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ ដើម្បីបង្កើតនូវឥរិយបថប្កបដោយសមធម ៌
យ្នឌ័រ កសាងទំនាក់ទំនងប្កបដោយផាសុកភាព ក្ប្្ភាពជាបុរសដ្
លអាចនំាមកនូវគ្្ះថា្នក់្ និងជំរុញលើកកម្ពស់ការចិញ្ចមឹបីបាច់កូនតម 
ប្បវិជ្ជមាន។ ការអន្តរាគមន៍ន្ះត្ូវបានអនុវត្តតមរយៈការកសាង 
សមត្ថភាពអ្នកសម្បសមួ្លនៅមូលដា្ឋន្ ការពងឹ្ងសមត្ថភាពដ្គូអនុវត្ត 
ការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍ សិកា្ខ្សាលាកសាងជំនាញ 
រយៈព្លមួយឆ្ន្ំ និងការបំផុសឱ្យមានការចូលរួមការងរស្ម័គ្ចិត្ត ដើម្ប 
រីក្សានិរន្តរភាពន្លទ្ធផលដ្លសម្្ចបាន តមរយៈការអន្តរាគមន៍ន្ះ។

ទិដ្ឋភាពសង្ខ្បន្កម្មវិធី

 • ក្ម្ងវ័យជំទង់ ៣៥២ នាក់ (ប្ុស ១០៩ នាក់) បានចូលរួម
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍ចំនួន ២២ លើកដ្លរៀបចំធ្វើ 
ឡើងរៀងរាល់ពីរសបា្ដ្ហ៍ម្ដង។

 • អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ចំនួន ៤៣៦ នាក់ (ប្ុស ៦៧ នាក់) 
បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍ចំនួន ១២ 
លើកដ្លរៀបចំធ្វើឡើងរៀងរាល់ខ្។

 • អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៤៣ នាក់ បានចូលរួមក្នុងវគ្គ
បណ្ដុះបណា្ដ្លគ្ូបង្គ្លរយៈព្ល ១០ ថ្ង្ដ្ល 
ផ្ត្តលើសៀវភៅណ្នាំទាំងពីរន្ះ (ក្នុងនះមានអ្នក
សម្បសម្ួលសហគមន៍ចំនួន ៣០ នាក់ និងសមាជិ
កគណៈកមា្ម្ធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្ី និងកុមារឃុំ 
(គ.ក.ន.ក) ជាស្ត្ីចំនួន ៥ នាក់ និងមន្ត្ីមន្ទីរកិច្ចការនារី 
និងក្សួងកិច្ចការនាទីចំនួន ៨ នាក់)។ 

 • អ្នកសម្បសម្ួលសហគមន៍ចំនួន ៣០ នាក់ 
និងសមាជិកជាស្ត្ីន្ គ.ក.ន.ក បានបង្ហ្ញពីការរីក 
ចម្ើនដោយទទួលបានជំនាញសម្បសម្ួល និង 
មានការយល់ដឹងអំពីប្ធនបទពាក់ព័ន្ធនឹងយ្នឌ័រ  
ដូចជា បទដា្ឋ្នយ្នឌ័រ ផ្នត់គំនិតយ្នឌ័រ និងការរំពឹង 
ទុកតមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដ្ល 
រយៈព្ល ១០ថ្ង្ ព្មជាមួយនឹងការគំទ្បច្ច្កទ្ស 
និងការបង្ហ្ត់បង្ហ្ញជាទៀងទាត់។ 

 • សៀវភៅណ្នាំសម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួលចំនួនពីរ៖ 
មួយសម្្ប់ក្ម្ងវ័យជំទង់ និងមួយទៀតសម្្ប់អ្នកចិញ្ចឹមបី
បាច់ត្ូវបានរៀបចំក្សម្ួលដោយមានការពិគ្្ះយោបល់
ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដូចជាសា្ថ្ប័ន រដា្ឋ្ភិបាល និងអង្គការ 
សង្គមសីុវិលនៅថា្នក់្ជាតិ និងថា្នក់្ក្្មជាតិ និងតូ្វបានបោះ 
ពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្ម្រ និងភាសាអង់គ្ល្ស។ 

 • សៀវភៅព័ត៌មានស្ដីពីស្វាគំទ្ ដ្លមានរៀបរាប់ពី
ស្វាដ្លអាចរកបានក្នុងស្ុកព្្ឈរ ខ្ត្តកំពង់ចាម 
ត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ និងច្កជូនដល់ក្ម្ងវ័យជំទង់ 
និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ អ្នកផ្ដល់ស្វា និងអាជា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន។ 

 • សិកា្ខ្សាលារំឭកឡើងវិញ និងឆ្លុះបញ្ច្ំងត្ូវបាន 
រៀបចំឡើងជាទៀងទាត់ ដើម្បីច្ករំល្កការអនុវត្តល្អ 
និងបង្កើនជំនាញសម្បសម្ួល ព្មទាំងបង្កើន 
ការយល់ដឹងសុីជម្្អំពីខ្លឹមសារន្កិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍ 
និងវិធីសាស្ត្ប្បចូលរួម។



ការសិក្សាចុងគ្្ ដ្លធ្វើឡើងដោយក្ុមហ៊ុនស្្វជ្្វឯករាជ្យមួយ 
បានបង្ហ្ញឱ្យឃើញថា ការអន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់បឋមអំពើហិង្សាលើស្ត្ី  
និងក្ម្ងស្ីជាមួយអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ និងក្ម្ងវ័យជំទង់ន្ះបានទទួលលទ្ធ 
ផលគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ និងមានឥទិ្ធពលចំពោះអ្នកដ្លបានចូលរួមផា្ទ្ល់
ក្នុងអន្តរាគមន៍ន្ះ ដូចជាអ្នកសម្បសម្ួលសហគមន៍ ក្ម្ងវ័យជំទង់ 
អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ ព្មទាំងសមាជិកគ្ួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគ្។ 
ការសិក្សាន្ះបានរកឃើញថា៖ 

 • កើនឡើងនូវឥរិយបថប្កបដោយសមធម៌យ្នឌ័រ 
និងទំនាក់ទំនងគ្ម្នអំពើហិង្សា ក្នុងចំណោមក្ម្ងប្ុស 
ក្ម្ងស្ីវ័យជំទង់ និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់។ ក្ម្ងវ័យជំទង់ និងអ្នក 
ចិញ្ចឹមបីបាច់ចាប់ផ្ដើមផា្ល្ស់ប្ដូររបៀបប្្ស្័យទាក់ទង ដោយការ
ប្ើប្្ស់ពាក្យព្ចន៍សុភាពរាបសា ជាជាងប្ើពាក្យគំរោះគំរីយ 
ឬការឈ្ល្ះប្ក្កគ្ន្ ហើយពួកគ្ក៏បានប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តប្ប 
អហិង្សា ដើម្បីដោះស្្យជម្ល្ះផងដ្រ។ ពួកគ្បានចាប់ផ្ដើមយក 
ជំនាញទាំងន្ះទៅអនុវត្តក្នុងគ្ួសារ និងព្លខ្លះជាមួយអ្នកជិត 
ខាងរបស់ពួកគ្ ហើយពួកគ្មានបំណងធ្វើការច្ករំល្កអ្វីដ្លពួក 
គ្រៀនច្ះទាំងន្ះដល់សមាជិកសហគមន៍ផ្ស្ងទៀត។ អ្នក 
ចិញ្ចឹមបីបាច់ក៏បានទទួលចំណ្ះដឹង និងជំនាញអំពីរបៀបលើកទឹក
ចិត្តឱ្យកូនៗ និងអ្នកដ្លពួកគ្ចិញ្ចឹមបីបាច់ឱ្យមានឥរិយបថវិជ្ជមាន 
ដោយការណ្នាំពួកគ្អំពីជំរីសដ្លល្អ និងនាំមកនូវផាសុកភាព 
និងក្លម្អរបៀបប្្ស្័យទាក់ទងរបស់ពួកគ្។ លើសពីន្ះ 
ទាំងក្ម្ងវ័យជំទង់ និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់បានរាយការណ៍ថា ពួកគ្មាន
ទំនាក់ទំនងល្អប្សើរជាងមុនជាមួយគ្ន្។ អត្ថប្យោជន៍ និងចំណុច
ល្អប្សើរទាំងន្ះបានជួយពង្ឹងឱ្យមានការផា្ល្ស់ប្ដូរ និងធនានូវនិរន្ត
រភាពន្លទ្ធផលដ្លសម្្ចបានតមរយៈអន្តរាគមន៍ន្ះ។

 • កាត់បន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកុមារ ដូចជាការគំរាមកំហ្ង និងការ 
ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាដើម តមរយៈការប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តដាក 
វិ់ន័យតមប្បវិជ្ជមាន និងរបៀបប្្ស័្យទាក់ទងជាមួយក្មង្វ័យជំទង់ 
និងការសា្ដ្ប់ពួកគ្។ ការអនុវត្តទាំងន្ះបានជួយឱ្យអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់
កសាងទំនាក់ទំនងល្អប្សើរ ប្កបដោយផាសុកភាពជាមួយនឹងកូន
ៗរបស់ពួកគ្។ 

 • ការទទួលយកអំពើហិង្សាក្នុងរបស់ក្ម្ងស្ី ក្ម្ងប្ុសវ័យជំទង់មានការ 
ថយចុះគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ បនា្ទ្ប់ពីពួកគ្បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស 
ហគមន៍។ ពួកគ្មិនសូវជាឯកភាពជាមួយនឹងប្យោគដ្លលើកឡើង
ថា “វាជារឿងដ្លអាចទទួលយកបាននៅព្លដ្លបុរសមា្ន្ក់វាយ
ដ្គូរបស់គត“់ ឬ “វាមិនថ្វីនះទ្ដ្លគ្ដាល់ ឬទាត់អ្នកណាមា្ន្ក់ 
ប្សិនបើអ្នកនះធ្វើឱ្យខ្ញុំខឹង ឬយកអ្វីមួយច្ញពីខ្ញុំ ឬមិនឯកភាពលើ
ចំណុចណាមួយជាមួយខ្ញុំនះ“។

 • កើនឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់នូវការយល់ដឹង 
និងចំណ្ះដឹងអំពីស្វាគំទ្នានា និងអំពីកន្ល្ងដ្លទៅស្វ្ងរក
ជំនួយនៅព្លដ្លអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍ទទួលរង 
ឬបានឃើញអំពើហិង្សាកើតឡើង ជាពិស្សអ្នកចិញ្ចមឹបីបាច់មានទំនុក
ចិត្តច្ើនជាងមុនក្នុងការទូរស័ព្ទទៅកាន់មន្ត្ីនគរបាល (រួមទាំងមន្ត្ ី
នគរបាលយុត្តិធម៌របស់ក្សួងកិច្ចការនារី) និងអាជា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន នៅ
ព្លដ្លអំពើហិង្សាកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្។

 • បង្កើនឱកាស និងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្ម័គ្ចិត្តរបស់អ្នកចិញ្ចឹម 
បីបាច់ និងក្ម្ងវ័យជំទង់ ជាពិស្សក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហ ្
សមភាពយ្នឌ័រ ការប្្ស្័យទាក់ទងប្កបដោយផាសុកភាព  
ទំនាក់ទំនងដ្លបង្ហ្ញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្ន្ទៅវិញទៅមក  
និងអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្ ីនិងក្មង្សី្។ ទំាងអ្នកចិញ្ចមឹបីបាច់ និងក្មង្ 
វ័យជំទង់សុទ្ធត្បានយកម្រៀន និងអត្ថប្យោជន៍ដ្លពួកគ្ទទួល
បានទៅច្ករំល្កជាមួយសមាជិកគ្ួសារ មិត្តភ័ក្នៅសាលារៀន  
និងសហគមន៍របស់ពួកគ្ ហើយពួកគ្យល់ថា កិច្ចពិភាក្សាសហគមន៍
មានសារៈប្យោជន៍ និងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគ្។  
ការចូលរួមក្នងុការងរស្មគ្័ចិត្តទំាងន្ះបានជំរុញធ្វើឱ្យមានការផា្លស់្ប្ដរូ
បន្ថ្មទៀត។

ឥរិយបថទទួលយកអំពើហិង្សាឥរិយបថប្កបដោយសមធម៌
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ដើមគ្្

ចុងគ្្

*បង្ហ្ញថាមានចំណុចខុសប្ល្កគ្ន្គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់រវាងទិន្នន័យដើមគ្្ និងទិន្នន័យ ចុងគ្្ (p<.05)
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*បង្ហ្ញថាមានចំណុចខុសប្ល្កគ្ន្គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់រវាងទិន្នន័យដើមគ្្ និងទិន្នន័យ ចុងគ្្ (p<.05)

អ្នកចូលរួមជាក្មង្វ័យជំទង់៖ “ខ្ញុបំានច្ករំល្ក [អ្វដ្ីលខ្ញុរំៀនច្ះ] 

ជាមួយនឹងបងសី្របស់ខ្ញុ ំ… គត់មានគួ្សារផា្ទល់្ខ្លនួរបស់គត់។ 

ខ្ញុច្ំករំល្កពី អ្វទីៅដ្លធ្វើឱ្យគួ្សារមួយកា្លយ្ជាគួ្សារដ្លល្អ។ 

នៅព្លដ្លខ្ញុត្ំឡប់មកពីរៀនវិញ គត់សួរខ្ញុ ំថាតើខ្ញុរំៀនច្ះអ្វខី្លះ? 

ខ្ញុប្្ំប់គត់ថា ខ្ញុបំានរៀនច្ះពីរបៀបនំាមកនូវសុភមង្គលក្នងុគួ្សារ។  

បនា្ទប់្មកទៀត គត់ប្្ប់ឱ្យខ្ញុប្្ំប់គត់ [បន្ថម្ទៀត]។ បនា្ទប់្ពីគត់សា្តប់្ 

និយយរួច គត់បានបន្ថម្គំនិតផា្ទល់្ខ្លនួរបស់គត់បន្ថម្ទៀត“។

អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ជាស្ត្ី៖ “កន្លងមក ខ្ញុំមិនដ្លសួរ [កូនរបស់ខ្ញុ]ំ ថាតើ 

ពួកគ្មានបញ្ហ្ជាមួយនឹងការសិក្សារបស់ពួកគ្ ឬអត់នះទ្ ថាតើ 

ពួកគ្ឈ្ល្ះប្ក្កគ្ន្ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ពួកគ្ដ្រឬទ្ និងថាតើ 

ពួកគ្បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅព្លដ្លពួកគ្ទំន្រ។ នៅព្លដ្លខ្ញុំប 

្រើភាសាពិរោះសា្ដ្ប់ជាមួយពួកគ្ ខ្ញុំមានភាពងយស្ួលជាងមុនក្នុងកា 

រប្្ស្័យទាក់ទងជាមួយពួកគ្ ព្្ះយើងមិនម្នបញ្ជ្រពួកគ្នះទ្ 

ប៉ុន្ត្យើងប្ើប្្ស់ហ្តុផល”។

អ្នកចូលរួមជាបុរស៖ “បនា្ទ្ប់ពីខ្ញុំឈប់ប្ើប្្ស់អំពើហិង្សារួចមក ខ្ញុំ

រៀនច្ះពីរបៀបជួយធ្វើការងរគ្ន្ទៅវិញទៅមក។ ឧទាហរណ៍៖ 

ប្សិនបើប្ពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅផ្សារ ខ្ញុំត្ូវដាំបាយ លាងចាន។ 

ខ្ញុំត្ងត្ធ្វើជានិច្ច មិនថាជាកិច្ចការអ្វីនះទ្។ ខ្ញុំមិននៅចាំ និងរំពឹងឱ្យ 

អ្នកដទ្ទៀតធ្វើឱ្យខ្ញុំនះទ្។ ន្ះហៅថាសមភាពយ្នឌ័រ”។



ពង្ីក និងបង្កើនការអន្តរាគមន៍

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗដ្លសម្្ចបានតមរយៈការអន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត ់
បឋមអំពើហិង្សាលើស្ត្ ីនិងក្មង្សី្ ជាមួយក្មង្វ័យជំទង់ និងអ្នកចិញ្ចមឹបី
បាច់ន្ះបានបង្ហ្ញថា ការអន្តរាគមន៍ន្ះយកទៅអនុវត្តបន្តនៅកន្ល្ង 
ផ្ស្ងទៀតបាន៖

ក. ក្សួងកិច្ចការនារីចាំបាច់ត្ូវរៀបចំបង្កើតផ្នការពង្ីកការអន្តរាគម 
ន៍ន្ះ ដើម្បីឱ្យបានដល់ប្ជាជនកាន់ត្ច្ើន ដោយសារត្អន្តរាគមន៍
ន្ះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្មួយដ៏សំខាន់ន្ផ្នការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទ
ប់សា្ដ្ត់អំពើហិង្សាលើស្ត្ីទី ២ ឆ្ន្ំ២០១៤-២០១៨។

ខ. ការរៀបចំឱ្យមានសិកា្ខ្សាលាច្ករំល្កអំពីការអន្តរាគមន៍ន្ះគឺមាន
ភាពចាំបាច់ និងមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពីអ្នក
ពាក់ព័ន្ធបន្ថ្មទៀត ដូចជា មន្ទីរកិច្ចការនារី និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ រួមទាំង
អង្គការសង្គមសុីវិលនៅខ្ត្តផ្ស្ងទៀត។ 

គ.  លើសពីន្ះគួរពិចារណារៀបចំសិកា្ខ្សាលា 
ដើម្បីណ្នាំដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដ្លចាប់អារម្មណ៍ក្នុងអន្តរាគមន៍ន្ះ អំ
ពីរបៀបប្ើប្្ស់សៀវភៅណ្នាំសម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួលជាមួយ
ក្ម្ងវ័យជំទង់ និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ដ្លជាឯកសារគន្លឹះសម្្ប់ការអ
នុវត្តអន្តរាគមន៍ន្ះ។ 

ឃ. ក្សួងកិច្ចការនារីគួរសហការជាមួយក្ុមការងរដ្លទទួល
បានការបណ្ដុះបណា្ដ្លតមរយៈការអន្តរាគមន៍ន្ះ ដូចជា 
អ្នកសម្បសម្ួលសហគមន៍ ក្ុមអ្នកសម្បសម្ួលថា្ន្ក់ជាតិ 
និងមន្ត្ីបច្ច្កទ្សមកពី UNFPA ដើម្បីគំទ្ និងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះ 
បណា្ដ្លបន្ថ្មទៀត។

ង. ផ្នការពង្ីកការអន្តរាគមន៍ន្ះគួរធ្វើការពិចារណា  
អំពីរបៀបក្នុងការគំទ្ និងជំរុញឱ្យមានការផ្សព្វ ផ្សាយ 
ចំណ្ះដឹងទៅខាងក្្គ្ួសារ និងលើកកម្ពស់សកម្មភាព 
ស្ម័គ្ចិត្តក្នុងការពង្ីកការអន្តរាគមន៍ន្ះបន្ថ្មទៀតនៅក្នុង 
សហគមន៍។ តមរយៈការសិក្សាចុងគ្្បានបង្ហ្ញថា ក្ម្ងជំទង់  
និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ដ្លបានចូលរួមរៀបចំសកម្មភាពស្ម័គ្ចិត្ត 
ដើម្បីសុវត្ថិភាព សមធម៌ និងអហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ ្
។ សកម្មភាពស្មគ្័ចិត្តអាចរួមចំណ្កកសាងភាពជាមា្ចស់្ក្នងុការដឹក
នាំសកម្មភាពសហគមន៍ ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍  

អនសុាសនក៍មិ្តគោលនយោបាយ

និងអនុវត្តផ្ដចួផ្ដើមនានា ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហដ្្លពាក់ព័ន្ធជាមួយ
នឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្ីក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាពង្ីកលទ្ធផលន្ការអ
ន្តរាគមន៍ន្ះឱ្យកាន់ត្មានវិសាលភាពធំទូលាយបន្ថ្មទៀត។ 

ច. ផ្នការពង្ីកការអន្តរាគមន៍ន្ះគួរពិចារណាលើបទពិសោធន៍ដ្ល
ទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការគៀងគរ និងការជ្ើសរីសអ្នកស្ម័គ្ចិត្ត 
និងអ្នកចូលរួមក្នុងសហគមន៍ តមរយៈការស្វ្ងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្ 
ផ្ស្ងៗ ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការចូលរួមបន្ថ្មទៀតពីបុរសទៅក្នុងក្ុម 
អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ ក្ម្ងវ័យជំទង់ និង ជាអ្នកសម្បសម្ួលសហគមន៍។

ឆ. ផ្នការពង្ីកការអន្តរាគមន៍ន្ះក៏គួរពិចារណាផងដ្រចំពោះ 
ការផ្តល់ការគំទ្បច្ច្កទ្ស និងការបង្ហ្ត់បង្ហ្ញឱ្យបានព្ញល្ញ
អំពីការប្ើប្្ស់វិធីសាស្ត្ប្បចូលរួម និងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធដល់អ្នក
សម្បសម្ួលសហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តផ្នការន្ះ ដើម្បីធនាយ៉្ង
ណាឱ្យដំណើរការផា្ល្ស់ប្ដូរនឹងអាចកើតមានបាន តមរយៈកិច្ចពិភាក្សា
សហគមន៍ក្នុងរយៈព្ល ១២ ខ្។

ការបន្សីជាមួយនឹងកម្មវិធី និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ្លមាន
ស្្ប់នានា

ក្សួងកិច្ចការនារីអាចពិចារណាអំពីឱកាសដើម្បីសហការ ដោយបន្សីការ 
អន្តរាគមន៍ទប់សា្កត់្បឋម អំពើហិង្សាលើស្ត្ ីនិងកុមារ ជាមួយក្មង្វ័យជំទង់ 
និងអ្នកចិញ្ចមឹបីបាច់ន្ះជាមួយនឹងកម្មវិធីដ្លកំពុងអនុវត្តនៅតម
មន្ទរីកិច្ចការនារីខ្ត្ត និងអង្គការមិនម្នរដា្ឋភិ្បាលជាតិ និងអន្តរជាតិ 
ក្្ពីសុ្កព្្ឈរ ខ្ត្តកំពង់ ចាម។ គំនិតផ្ដចួផ្ដើមជាច្ើនពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការលើកកម្ពស់សមភាពយ្នឌ័រ ឬការផ្ដល់ភាពអង់អាចផ្នក្ស្ដ្ឋកិច 
្ចដល់ស្ត្ ីតូ្វបានអនុវត្តនៅកម្ពជុា។ ក្សួងកិច្ចការនារីអាចកំណត់ពីគំនិត 
ផ្ដចួផ្ដើមដ្លមានស្្ប់ទំាងន្ះ និងពិនិត្យលើលទ្ធភាពភា្ជប់្ទំនាក់ទំនង 
គំនិតផ្ដចួផ្ដើមទំាងន្ះជាមួយនឹងការអន្តរាគមន៍ទប់សា្កត់្បឋមអំពើហិង្សាលើ
ស្ត្ ីនិងក្មង្សី្ន្ះ។ ឧទាហរណ៍៖ ក្សួងអាចអនុវត្តន៍ជ្ើសរីស 
បន្សីការអន្តរាគមន៍ដ្លផ្ដត្លើអ្នកចិញ្ចមឹបាច់ ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្ដល់ 
ភាពអង់អាចផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្ ីឬកម្មវិធីអប់រំមាតបិតអំពីរបៀបចិញ្ចមឹ 
បីបាច់កូនវិជ្ជមានដ្លទទួលបានថវិកាគំទ្ពីអង្គការយូនីស្ហ្វ។  
ផ្នការបន្សីជាមួយនឹងគំនិតផ្ដចួផ្ដើមទំាងន្ះ គួរធនាយ្៉ងណាឱ្យការដា 
ក់បញ្ចលូវិធីសាស្តប្្បចូលរួមក្នងុការអន្តរាគមន៍ជាមួយអ្នកចិញ្ចមឹបីបាច់ 
និងផ្ដល់ការបណ្ដះុបណា្ដល្ និងការបង្ហត់្បង្ហញ្ឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់ដល់អ្នក
សម្បសមួ្លអំពីវិធីសាស្ត ្និងខ្លមឹសារន្កិច្ចការពិភាក្សាសហគមន៍។



កិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរក្សួង ដើម្បីបញ្ចូលខ្លឹមសារពា
ក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ

ក្សួងកិច្ចការនារីអាចពិចារណាអំពីកិច្ចសហការជាមួយក្សួងពាក់ព័ន្ធ 
ដើម្បីបញ្ចលូខ្លមឹសារដ្លពាក់ ព័ន្ធន្ការអន្តរាគមន៍ន្ះទៅក្នងុកម្មវិធីរបស់
ក្សួងនានាផងដ្រ៖

ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបច្ចប្ុបន្នន្ះកំពុងក្សមួ្លកម្មវិធីសិក្សាថា្នក់្
ជាតិពីថា្ន្ក់ទី ៥ ដល់ថា្ន្ក់ទី ១២ ដើម្បីបញ្ចូលការអប់រំសុខភាពផ្លូវភ្ទ 
ដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ដោយបានរៀបចំឯកសារកម្មវិធីសិក្សា
សម្្ប់គូ្ និងសិស្ស ព្មជាមួយនឹងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដ្លនឹង
អនុវត្តរហូតដល់ឆ្ន្ំ ២០៣០។ ន្ះអាចជាឱកាសមួយដ្លក្សួងកិច្ចកា
រនារីចូលរួម និងពិនិត្យឡើងវិញអំពីប្ធនបទពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ដ្លអា
ចបញ្ចូលក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាន្ះ។ 

លើសពីន្ះ ក្សួងកិច្ចការនារីអាចពិចារណាក្នុងការណ្នាំអំពីការអន្ត
រាគមន៍ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្ម្ងស្ី និងក្ម្ងប្ុសវ័យជំទង់ទៅក្នុង
កម្មវិធីសិក្សានៅតមសាលារៀន។ បច្ចុប្បន្នន្ះ ទីប្ឹក្សាកុមារីត្ូវបានប
ង្កើតឡើងនៅតមសាលាបឋមសិក្សាជាច្ើន ដើម្បីផ្ដល់ការគំទ្ដល់សិ
ស្សស្ី ក៏ដូចជាច្កសម្្ប់រាយការណ៍ពីករណីអំពើហិង្សាលើក្ម្ងស្ី
ដ្លកើតមាននៅតមសាលារៀន។ ប៉ុន្ត្ ការជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពី
ក្ម្ងប្ុសនៅមានកម្ិតនៅឡើយ។ ដូច្ន្ះ ការបង្កើតក្លឹប និងក្ុមអ្នកគំ
ទ្ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សានៅតមសាលារៀនក៏គួរពិចារណា 
និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត ដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មលើយន្តការទីប្ឹក្សាកុមារីនៅតម 
សាលាបឋមសិក្សា។ លើសពីន្ះ ក្សួងកិច្ចការនារីអាចពិភាក្សាជាមួយ 
អង្គការសង្គមសីុវិលដ្លកំពុងធ្វើ ការងរជាមួយក្មង្វ័យជំទង់នៅក្្សាលា 
អំពីការអប់រំសុខភាពផ្លូវភ្ទដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់ជ្ុងជ្្យ ដើម្បីប
ញ្ចូលខ្លឹមសារសំខាន់ៗន្ការអន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់អំពើហិង្សាជាមួយក្ម្ងវ័
យជំទង់ ទៅដល់ក្ម្ងវ័យជំទង់ ដ្លស្ថិតនៅក្្សាលា។ ការសហការ
គ្ន្ប្បន្ះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្មួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រងសំខាន់ៗន 
ៃផ្នការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់សា្ក្ត់អំពើហិង្សាលើស្ត្ីទី ២។

ក្សួងធម្មការ និងសាសនា

អ្នកដឹកនំាសាសនា ឬកុ្មសាសនាមានតួនាទីយ្៉ងសំខាន់ក្នងុការអប់រំដល់
សហគមន៍ និងតម្ង់ឥរិយបថរបស់ពួកគ្ដោយផ្សារភា្ជ្ប់ជាមួយនឹង 
សាសនា។ ក្សួងកិច្ចការនារីអាចរិះរកឱកាសសហការឱ្យបានជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយក្សួងធម្មការ និងសាសនា ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នក 
ដឹកនាសំាសនាអំពីការជំរញុលើកកម្ពស់ឥរយិបថបក្បដោយសមធម៌យ្
នឌ័រ និងអាកប្បកិរិយអហិង្សាក្នុងការទំនាក់ទំនង ជាពិស្ស ការណ្នាំ្ 
អំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅក្នុងសៀវភៅណ្នាំសម្្ប់អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ 
និងក្ម្ងវ័យជំទង់។ អ្នកដឹកនាំសាសនា ឬក្ុមសាសនាអាចធ្វើការប្ៀន
ប្ដៅដោយបញ្ចូលទស្សនៈទាន និងទស្សនៈវិស័យនានាសំដៅបង្កើនការ 
យល់ដឹងដល់សហគមន៍។ ក្សួងកិច្ចការនារីក៏អាចពិភាក្សាជាមួយក្សួង
ធម្មការ និងសាសនា ដើម្បីលើកកម្ពស់ឥរិយបថប្កបដោយសមធម៌ 
និងទំនាក់ទំនងអហិង្សា តមរយៈកម្មវិធីអប់រំសាសនាជាផ្លូវការ ឬការអប់រំ
ក្្កម្មវិធីសិក្សាសម្្ប់អ្នកដឹកនាំសាសនាតមស្ុកភូមិផងដ្រ។

ការគៀងគរធនធន

ក្សួងកិច្ចការនារីគួរបន្តអាទិភាពកៀរគរធនធនសម្្ប់អនុវត្ត 
ការអន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់បឋមអំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ីដោយបញ្ជូល
ទៅក្នុងផ្នការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់សា្ក្ត់អំពើហិង្សាលើស្ត្ីបនា្ទ្ប់
ដ្លនឹងតូ្វរៀបចំនាព្លខាងមុខ និងធនាយ្៉ងណាឱ្យមានការប្៉ាន់ប្មា
ណចំណាយឱ្យបានតឹ្មតូ្វ។ ក្សួងកិច្ចការនារីគួរប្ើប្្ស់ភស្តតុងន្ះ  
និងស្វ្ងរកការគំ្ទ្ពីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីវិភាជន 
៍ថវិកាជាតិសម្្ប់អនុវត្តផ្នការពង្ីកការអន្តរាគមន៍ន្ះ ទៅកាន់តំបន់ដ
ទ្ទៀតនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 

ក្សួងកិច្ចការនារី គួរសហការ និងផ្ដល់ការគំទ្បច្ច្កទ្សដល់មន្ទីរ 
កិច្ចការនារីតមបណា្ដ្ខ្ត្តនានា ដើម្បីរៀបចំផ្នការសម្្ប់ពង្ីក 
ការអន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ត់បឋមអំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ី 
ជាមួយនឹងក្ម្ង វ័យជំទង់ និងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់តមរយៈការជំរុញឱ្យមាន
ការបង្កើនការវិភាជថវិកាជាតិ។ ក្សួងកិច្ចការនារីក៏អាចស្វ្ងរកការគំទ្
ថវិកាពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងសហការណ៍ជាមួយនឹងអង្គការមិនម្ន 
រដា្ឋ្ភិបាលដទ្ទៀតដ្លកំពុងអនុវត្តការងរលើកកម្ពស់សមភាពយ្ន
ឌ័រ និងលប់បំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ី ដើម្បីបន្តអនុវត្តអន្តរាគ
មន៍ន្ះ។ 
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