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 អន្តរជាតិ (USAID)។    ខ្លឹមសារកនាបុងឯកសារននះស្ិតនតរោមរោរទទួលខបុសតតរូវនោយអង្គរោរ Winrock អន្តរជាតិ   និងមិនឆ្បុះបញ្ចា ងំពីទស្សនៈរបស់ USAID 
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យហតុអវែីរោនការផលិតឯកសារជំនួយសា្្រតីយនះយ�ើង?
ឯកសារជំនួយសាមា រតីស្តីពីរោរោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងកញចាប់ឧបករណ៍អនបុវត្តកមមាវធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តតរូវបាន

ផលិតន�ងីនោយតករុមអនាកជំនាញនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម នោយនតបីតបាស់ដនំណីររោរផបបចចូលរមួ នតរោម្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ 
USAID កនាបុងតំបន់អាសបុី។ ឯកសារជំនួយសាមា រតីនឆ្ីយតបនលឹងតតមរូវរោររបស់អនាកជំនាញកនាបុងរោរពតងលឹងរនបៀបបំនពញរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្ំរនិតផ្តួចនផ្តមីស្តីពីរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស។

យហតុអវែីយយើងបតរូវរោនឯកសារជំនួយសា្្រតី្្ីពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស?
 នទាះបីជារានរាចា ស់ជំនួយ និងនគ្លននយបាយ និងធនធានអង្គរោរស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមក៏នោយ គ្មា នរោរផណនាជំាកផ់ស្តង និង

 ឧទាហរណ៍សតរាប់ជួយដលន់ដ្រចូចតមរុះផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព នដីម្ី
 ោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងកមមាវធិី និង្រំនិតផ្តួចនផ្តមីរបស់ពួកន្រន�យី។ ឯកសារជំនួយសាមា រតីននះបំនពញចំណបុ ចខវះខាតទាងំននះតាមរយៈ

រោរនលកីកម្ពស់រោរយល់ដលឹងអំពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្កនាបុងត្រប់វសិ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

យតើនរណាខ្ះអាែយបបើបរា្់ឯកសារជំនួយសា្្រតីយនះរាន?
ឯកសារជំនួយសាមា រតីននះអាចនតបីតបាស់នោយអនាកផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអនំពី

 ជួញដចូរមនបុស្ស។    ព័ត៌រាន និងឧបករណ៍តតរូវបានបនងកីតន�ងីសតរាប់តករុមនគ្លនៅធំទចូលាយ រមួទាងំអនាកអនបុវត្តថមាីន ម្ា ងកនាបុងផផនាកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
និងអនាកជំនាញផផនាកននះ។ អនាកអនបុវត្តកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌ សបុខាភិបាល នគ្លននយបាយ ឬសង្គម អាចនតបីតបាស់ឯកសារជំនួយសាមា រតីននះជាធនធាន នោយមិន
្រិតពីទតមង់ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ឬដំណាករ់ោលននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលពួកន្រកំពបុងន ្្ត តសំខាន់ន�យី។

យតើយយើងយបបើបរា្់ឯកសារជំនួយសា្្រតីយនះយដាយរយបៀបណា?
ឯកសារជំនួយសាមា រតីននះតតរូវបានបនងកីតជាទតមង់ PDF នដីម្សីតមរួលដល់រោរផសវងរកខ្លឹមសារកនាបុងអត្បទ។ ដចូនចនាះ អនាកអនបុវត្តអាចអានម៉ាចូឌបុលនានា 

អមជាមួយម៉ាចូឌបុលមួយនផ្សងនទៀត ឬផសវងរករោរផណនា ំ ឬតបធានបទជាក់លាក់ពីម៉ាចូឌបុលមួយ ឬម៉ាចូឌបុលនផ្សងនទៀត។ កនាបុងម៉ាចូឌបុលនីមួយៗ រានតារាងតតរួតពិនិត្យ 
ឧបករណ៍ និងតំណភ្ជា ប់ឯកសារបផន្មផដលអាចយកនៅនតបីតបាស់នៅនពលបនងកីត នរៀបចំផផនរោរ អនបុវត្ត ឬពិនិត្យតាមោន្រំនិតផ្តួចនផ្តមីស្តីពរីោរនធវីនទសន្តរ
តបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

យតើែំណុែអវែីខ្ះសដលមិនបតរូវរានដាក់បញ្ចូលក្ននុងឯកសារជំនួយស្្ារតីយនះ?
ឯកសារជំនួយសាមា រតីននះបំនពញបផន្មនលីនគ្លននយបាយ និងដំនណីររោររានតសាប់របស់រាចា ស់ជំនួយ និងអង្គរោរស្តីពីនយនឌ័រ  និងបរយិបននាសង្គម 

ប៉ាបុផន្តមិន្រួរជំនួសឱ្យនគ្លននយបាយ និងដំនណីររោរទាងំននាះន�យី។ ព័ត៌រាន និងឧបករណ៍ផដលនលីកមកបងាហា ញ មិនជំនួសឱ្យតកបខ័ណ្ឌ វភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម នគ្លរោរណ៍ផណនា ំនិងនគ្លននយបាយរានតសាប់ន�យី។  តកបខ័ណ្ឌ វភិ្្រសមាបុ្រសាមា ញ    និង្រំរចូឯកសារមិនតតរូវបានោក់បញចាចូ លកនាបុង
ឯកសារជំនួយសាមា រតីននះន�យី នតពាះន្រមិនអាចនធវីសវ័យសិកសានលីតកបខណ្ឌ  និង្រំរចូឯកសារទាងំននាះបាន។ តំណភ្ជា ប់ឯកសារមួយចំនួន រានបងាហា ញនៅចបុង
បញចាប់ននម៉ាចូឌបុលនីមួយៗ។

យសចក្ីយ្្ើម
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ឧបករណ៍

យសចក្ីថ្លែងអំណរគនុណ

 ឯកសារជំនយួសាមា រតនីនះនកតីនចញពី្រនំតិផ្តួចនផ្តមីជាង 
 

២ ទសវត្សររ៍បស់អង្គរោរ Winrock អន្តរជាតិកនាបុងរោរតបយបុទ្ 
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងរោររនំលាភបំពានរោរងារនផ្សង 
នទៀត។ វណ្ណកមមាននះរនំលចនោយរោរអនបុវត្តកមមាវធិីតបយបុទ្ 
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID កនាបុងតំបន់អាសបុី ផដល 
ខិតខំបនងកីនចំនណះដលឹង និងរោរអនបុវត្តនៅអាសបុី នដីម្នីោះ

 
តសាយហានភ័ិយននអនំពីជញួដចូរមនបុស្សឱ្យរោនផ់តរានតបសទិ្ 
ភ្ព និងនឆ្ីយតបនលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្សឆ្ងផដន។ តបធាន 
តករុមអនាកនិពន្ឯកសារជំនួយសាមា រតីននះ្ឺរនលាក Froniga 
Greig។ Sara Piazzano, Dina Scippa និង Jeni Sorensen  
បានផ្តល់មតិនយបល់ និងរោរផណនាជំានតចីន។ រោរផលិត 
ឯកសារជំនយួសាមា រតីននះកផ៏ផអែកតាមមតិនយបល់ រោរតសាវតជាវ  
រោរពិនិត្យផកសតមល និងរោរគ្តំទនផ្សងនទៀតពី Stephanie 
Keyaka និង Kwankamol Prurapark ផងផដរ។
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មាតិកា ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ឧបករណ៍

ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស? ១

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរានលក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស? ៣

នតអីភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមអវខី្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរងារតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស? ៥

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? ១២

នតអីវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម? ១៧

នហតបុអវីតតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស? ១៨

នតីរានជំហានអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម? ១៨

នតី្ួររបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមាវធិីតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស? ២០

រោរនតបីតបាស់លទ្ផលរកន�ញីពរីោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព ២១

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? ២៣

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម ២៦

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់ ៣១

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/ទីតាងំនគ្លនៅ ៣៤

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស ៣៦

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? ៣៨

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យតាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត ៤១

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតបនលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ៤២

នតីនយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងីកំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ព
កនាបុងរោរពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម ្និងរោរនរៀនសចូតត? ៤៥

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពីលទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ៤៦

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? ៤៨

v
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ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ម៉ឌុូលទី ៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា

vi



 ការពិពណ៌នា៖ ម៉ាចូឌបុលននះបរយិយ និងផ្តលរ់ោរផណនាសំ្តីពី្នតីនហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្
 តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស លក្ខណៈនននយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និង្នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមណាខះ្
 ផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។   នតរៅពីននះ  រានរោរបងាហា ញទស្សនាទានសំខាន់ៗស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុង្រំនិត

ផ្តួចនផ្តមីស្តីពរីោរនធវីនទសន្តរតបនវសនន៍ោយសបុវត្ិភ្ព និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

យហតុអវែយីយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមរោនសារៈ្ំខាន់យៅយពលយ វ្ែើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស?

 រោរ្តន់ចញពីសង្គម ឬរោរនរសីនអងីផផអែកនលនីយនឌរ័ វណ្ណៈ ជាតិពន្បុ ទំននារផ្ចូវនភទ ឬពិរោរភ្ព ជាកតា្ត សខំាន់ៗផដលជំរបុញ
 ភ្ពងាយរងនតគ្ះរបស់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។ ខណៈផដលទិដ្ឋភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងកញចាប់ឧបករណ៍
 

អនបុវត្តកមមាវធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សមិនផមនជាអវីផដលថមាី អន្តរា្រមន៍តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សមិនសបុទ្ផត
 នឆ្យីតបនលឹងនយនឌ័រ និង/ឬរានបរយិបននាសង្គមន�យី។ នទាះបីជារានវឌ្ឍនភ្ពក៏នោយ ភ្ពលនមអែៀងនយនឌ័រ និងកងវះរោរ
 យល់ដលឹងអំពីសារៈសំខាន់ននអត្តសញ្ញា ណតបសពវគ្នា នៅផតនលចន�ងីកនាបុងរោរបនងកីត និងអនបុវត្តកមមាវធិី។ កិចចាខិតខំតបលឹងផតបង
 តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តតរូវនតបីយបុទ្សាសស្តត្រប់តជរុងនតជាយ និងរានតបសិទ្ភ្ព ផដលកត់សរា្គ ល់កតា្ត ជាក់លាក ់

ផដលជំរបុញឱ្យរានផលប៉ាះពាល់នលីតករុមមនបុស្សចតមរុះ នដីម្ឱី្យសកមមាភ្ពផដលនលីកកម្ពស់រោរទប់សាក ត់ កិចចារោរពារ និងរោរ 
ទទួលខបុសតតរូវ រោន់ផតរានបរយិបននា។

 ការយរើ្ យអើង និងអំយពើហិង្សាសផអែកយលើយយនឌ័រ៖    ជានដីមនហតបុ និងជាផលវបិាកននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ អំនពីហងិសាផផអែក 
នលនីយនឌរ័ អាចឈាននៅរករោរបងា្ខ ងំសស្តី នងិនកមាងតសី នងិបនងកនីភ្ពងាយរងនតគ្ះរបសព់កួន្រនៅនលឹងអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស។ 

 អំនពីហងិសាផផអែកនលីនយនឌ័រក៏អាចតតរូវបាននតបីតបាស់សតរាប់ជាឧបករណ៍ត្រប់ត្រងជនរងនតគ្ះ កនាបុងនគ្លបំណងជួញដចូររោរ
ងារផ្ចូវនភទ និងរោរងារនោយបង្ខំ។ 

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្សចុច here  ដ�ើម្ទីស្សនាវដី�អូខ្ីស្ីពី 

ទមមងដ់្្សងៗនៃអដំពើជួញ�ូរមៃុស្ស។

ចុច here  ដ�ើម្ទីស្សនាសិក្ខា សាលា 
អៃឡាញស្ីពីពិក្រភាព ៃិងអដំពើ 
ជួញ�ូរមៃុស្ស។

ចុច here  ដ�ើម្ទីស្សនាវដី�អូស្ីពីថា
ដ�ើអំដពើជួញ�ូរមៃុស្សបង្្ក លបះ៉ពាល់
�ូចដម្ចដលើសហគមៃ ៍LGBTQ?

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

្នធានជំនួយ ៖ ែង់ស្វែងយល់បសនថែម 

អំពីទបមង់ននអំយពើជួញដូរមនុ្ ្សសដល 

យលែយ�ើង?

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
1

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា

https://www.pcsao.org/programs/human-trafficking
https://www.acf.hhs.gov/otip/resource/nhttacwebinarindiv
https://www.youtube.com/watch?v=vDyZ5D7qtVM
https://www.pcsao.org/programs/human-trafficking
https://www.acf.hhs.gov/otip/resource/nhttacwebinarindiv
https://www.youtube.com/watch?v=vDyZ5D7qtVM


 ពីមបុនមក អំនពីជួញដចូរមនបុស្សតតរូវបានចាត់ទបុកជារោរជួញដចូរសស្តី និងនកមាងតសីសតរាបន់គ្លបំណងផ្ចូវនភទ។ អំនពីជួញដចូរមនបុស្សនៅផតបងកផលប៉ាះពាលន់លីសស្តី និងនកមាង
 តស។ី នទាះជាយ៉ា ងណា សហ្រមន៍អន្តរជាតិរានរោរយល់ដលឹងនតចីនជាងមបុនអំពីភ្ពសមាបុ្រសាមា ញននបទនលមាីសននះ ទតមង់ននរោរនតជីសនរសី និងរោរនធវីអាជីវកមមាផដលផតបតបរួលឥត
 ឈប់ឈរ និងតករុមផដលរានហានិភ័យបំផបុត។ ទិននាន័យផដលរានស្តីពីអំនពជីួញដចូរមនបុស្ស បងាហា ញពីទំហនំនបញ្ហា ននះ ប៉ាបុផន្តមិនផ្តល់ទិដ្ឋភ្ពជារមួន�យី។ ទិននាន័យផដលរាន ្រចូស

បញ្ជា ក់ពីរោរផតបតបរួលសំខាន់ៗនលីទិដ្ឋភ្ពននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ រោផតបតបរួលរមួរាន៖

• កតា្ត ជំរបុញនទសន្តរតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ដចូចជា សកលភ្វចូបនីយកមមា ភ្ពតកីតក និកមមាភ្ព អស្ិរភ្ពកនាបុងតបនទស នតគ្ះមហន្តរាយធមមាជាតិ និងរោរ្ត់នចញ
ពីសង្គម

• រោរកត់សរា្គ លទ់បមង់បសនថែមននអំយពើជួញដូរមនុ្្ស ដចូចជា រោរជួញដចូរកបុរារនៅនធវីទាហាន ឬយកនៅចិញចា លឹម រោរជំពាក់បំណបុ លនោយពលករនទសន្តរតបនវសន៍្ ទា ល់ រោរ
រោត់យកសររីាង្គ អាពាហ៍ពិពាហ៍នោយបង្ខំ រោរជួញដចូរមនបុស្សអត្តពលិក ខ្បុ ំបនតមីតាមផទាះនោយមិនសមា័ត្រចិត្ត និងរោរពរនពាះជំនួស

• មនធយោបាយចតមរុះននរោរនតជីសនរសីជនរងនតគ្ះ ដចូចជា រោរនតជីសនរសីតាមសរាជិកត្ររួសារ និងមិត្តភក្តិ បណា្ត ញផដលអង្គរោរចាត់តាងំ និងទីភ្នា ក់ងារផដលនធវីតបតិបត្តិរោរ
កនាបុងសហ្រមន៍ផដលជនរងនតគ្ះរស់នៅ និងអនាកនតជីសនរសីពលករតាមអនឡាញផដលផ្តល់ឱរោសរោរងារ និង

• ជនរងនតគ្ះរោន់ផតនតចីនតតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណ។ រោរនកីនន�ងីជាសកលនននទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ បចូករមួនលឹងរោរនកនីន�ងីយ៉ា ង្ំរហបុកននឱរោសនតជីសនរសី
តាមអនឡាញ នធវីឱ្យរានរោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះយ៉ា ងនតចីន រមួទាងំសស្តមីកពីវណ្ណៈកណា្ត ល និងសស្តីផដលរានរោរអប់រ។ំ ទនទាលឹមនលឹងននះ បបុរសក៏តតរូវបាន
កត់សរា្គ ល់ជាជនរងនតគ្ះននរោរងារនោយបង្ខំ និងរោរជួញដចូរសររីាង្គផងផដរ។ ទនទាលឹមនលឹងននះ តករុមសាសនា និងតករុមជនជាតិភ្្រតិច បកុមប្ឡាញ់យេទដូែគ្ ្
(LGBTQ+)    និងជនរានពិរោរភ្ពរោន់ផតនតចីន ក៏តតរូវបានកត់សរា្គ ល់ជាជនរងនតគ្ះននអនំពីជួញដចូរមនបុស្សផងផដរ។

អេិបកម្មភាពយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម     ផដលឈរនលីនគ្លរោរណ៍ននរោរចចូលរមួ ្ំយ�ង លទ្ធភាពទទួលរាន ទីភា្្ក់ងារ និងឥទ្ធិពល បានជួយឱ្យអនាក
អនបុវត្តយល់ចបាស់ពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ក៏ដចូចជាបនងកីត អនបុវត្ត និងពិនិត្យតាមោនសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្សតាមរនបៀបផដលគ្មា នរោរនរសីនអីង។

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

យតើជំងឺកចូវីដ ១៩ អាចបយងកើនហានិភ័យននអំយពើជួញដចូរមននុស្សក្ននុងចំយោមពលករយទសន្របបយវសន៍យដាយរយបៀបោ?

 នតរោមវបិត្តជិងំកឺចូវដី ១៩ ធនាគ្រពិភពនលាកបា៉ា នស់ាមា ន្ យ៉ា ងនហាចណាស់តបជាជនចនំនួ ៧០ លាននាកន់លឹងធ្ាកច់ចូលកនាបុងភ្ពតកីតកធ្ងន់ធ្ងរ។ រានន័យ្ 
 

នលឹងរានរោរនកនីន�ងីខ្ពស់ននចនំនួតបជាជនផដលមនិរពំលឹង្នលឹងទទលួបានរោរងារជាបល់ាប់ និងងាយជាបផ់បុងកនាបុងស្ានភ្ពនកងតបវញ័ចា  (ឧ. រោរផ្តល់រោរងារផដល
តបថបុយតប្ន ឬកមចារីានរោរតបាកខ់្ពស់)។ មបុននពលរានជំងកឺចូវដី ១៩ កនាបុងចនំណាមជនរងនតគ្ះននរោរងារនោយបង្ខចំំននួ ៤ នាក់ រានរានា ក់ជាពលករនទសន្តរ 
តបនវសន៍។ បចចាបុប្ននា មនបុស្សរោនផ់តនតចនីងាយរងនតគ្ះនោយសារអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស នងិរោរនកងតបវញ័ចា ។ បនាទា បព់បីាតប់ងត់បាកចំ់ណចូ លកនាបុងរយៈនពលជានតចីនផខ
តករុមហ៊បុនមយួចំននួងាកនៅជលួករ្ាងំពលកមមាផដលរាននថឈ្នាួលន្កបផំបុត ដចូចជា រោរផសវងរកករ្ាងំពលកមមាពភី្នា ក់ងារនរសីបបុ្រ្គលិកផដលគ្មា នតកមសីលធម៌ ផដ
លរមួចផំណកបនងកនីហានភិយ័ននអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស។
 ខណៈផដលតបនទសនានាខិតខរំោតប់នយ្ផលប៉ាះពាលយ់៉ា ងធ្ងនធ់្ងរនោយសារជងំរឺាតតបាតកចូវដី ១៩ ន្រ្ួររន ្្ត តរោរយកចិត្តទបុកោក់នលីរោរជួញដចូរជនរងនតគ្ះ  
នងិជននទសន្តរតបនវសនផ៍ដលងាយរងនតគ្ះ ជននទសន្តរតបនវសន៍ផដលវលិតត�បម់កវញិ និងជននទសន្តរតបនវសនផ៍ដលផតលនតាលកនាបុងតបនទសនគ្លនៅ នដមី្ផី្តល់

 
រោរគ្តំទ នងិនសវា សំនៅរោតប់ន្យហានភិយ័ននអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស។ រោរតពរួយបារម្ភដធ៏មំយួនទៀត្ឺរអាចរានរោរបផងវរជំនយួមចូលនធិ ិនិងចំណាប់អារមមាណ៍ពីរោរ
តបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស នៅនពលរានហានភិយ័រោនផ់តខ្ាងំន�ងី។
 អនំពជីញួដចូរមនបុស្សនកតីរាននតចីនកនាបុងស្ានភ្ពតកីតក និងងាយរងនតគ្ះ ផដលស្ានភ្ពទាងំននះនកនីន�ងីយ៉ា ងខ្ាងំកនាបុងវបិត្តជិងំកឺចូវដី ១៩។ ប៉ាបុផន្តស្ានភ្ព
ននះកអ៏ាចជាឱរោសពិចារណាន�ងីវញិ នងិកសាង “្រន្ងតបតកតភី្ពថមា”ី ផដលតបនសរីជាងមបុន នោយមនិនធវឱី្យរានរោររោតប់ន្យចំណាប់អារមមាណ៍ នងិស្តង់ោរ
កនាបុងរោរទបស់ាក តហ់ានិភយ័ននអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស នងិរោរនកងតបវញ័ចារោរងារ។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
2

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

គនលែលឹះល្ៗអ  ៖ រយបៀបអននុវត្យោលការណ៍បគលឹះននយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងការបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

ការែូលរួម ៖ រោរអំពាវនាវឱ្យរានភ្ពជាតណំាងចតមរុះរបស់ជនរងនតគ្ះ នងិតករុមងាយតបឈមនលឹងហានភិយ័កនាបុងសកមមាភ្ពនានា ប៉ាបុផន្តក៏សំនៅនលីរោរចចូលរមួរបស់
 បបុរស នងិសស្តីផដលនធវរីោរងារពាកព័់ន្នលឹងរោរតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស ជាពនិសសកនាបុងរោរនធវនីសចក្តសីនតមចចតិ្ត ឬតនួាទីមនិផមនផបបតបនពណីផងផដរ។

លទ្ធភាពទទួលរាន ៖ រោរយល ់និងលបុបបបំាតរ់បាងំរារាងំជនរងនតគ្ះ ឬសហ្រមនផ៍ដលតបឈមនលឹងហានភិយ័ នៅនពលផសវងរកព័ត៌រាន នសវាគ្តំទ និងយបុត្តធិម៌ 
កដ៏ចូចជាសំនៅនលរីោរធានា្ អនាកអនបុវត្តអាចទទលួបានឱរោស និងអត្តបនយជន។៍

្ំយ�ង ៖ រោរផ្សពវផសាយសនំ�ងរបស់បបុរស សស្តី ជនរងនតគ្ះ នងិតករុមនគ្លនៅនផ្សងៗកនាបុងត្របទិ់ដ្ឋភ្ពននរោរនឆ្យីតបកនាបុងរោរតបយបុទត្បឆាងំអំនពីជញួដចូរមនបុស្ស

ទីភា្្កង់ារ ៖ សំនៅនលសីទិ្រិបស់ជនរងនតគ្ះកនាបុងរោរសនតមចចិត្ត (ឬត្របត់្រង) នលរីោរគ្តំទផដលពកួន្រតតរូវរោរចាបំាច ់ជាពនិសសពាកព័់ន្នលឹងសកមមាភ្ពនធវសីរា
ហរណកមមា។

ឥទ្ធិពល ៖ សនំៅនលរីោរបនងកតីឱរោសសតរាបប់បុរស សស្តី ជនរងនតគ្ះ និងតករុមនគ្លនៅនផ្សងៗនដមី្ជីះឥទ្ពិលនលីនគ្លននយបាយ ចបាប់ និងរោរសនតមចចិត្ត
ផដលពាក់ពន្័នលឹងរោរតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស។

យល់ពីទដិ្ឋភ្ពនយនឌរ័ និង 
បរយិបននាសង្គមកនាបុងទតមង ់

នផ្សងៗននអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស

ពពិណ៌នាពីបញ្ហា សខំាន់ៗពាកព័់ន្នលឹងនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមកនាបុងដំនណីររោរជួញដចូរមនបុស្ស៖ 
នៅផទាះ នៅទីតាងំឆ្ងរោត់ នៅទីតាងំនគ្លនៅ 

និងកនាបុងនពលនធវីសរាហរណកមមា

កំណត់អត្តសញ្ញា ណតបជាជនងាយរងនតគ្ះ  
និងតករុមងាយតបឈមនលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

នឆ្ីយតបនលឹងតតមរូវរោររបស់ជនរងនតគ្ះនន
អនំពីជួញដចូរមនបុស្សនោយមិនបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ 
ឬបនងកីនរោរនកងតបវញ័ចា  និងរោរនរសីនអីង។

យតើយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមរោនលក្ខណៈដូែយម្ែក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស?

ក្រដាកប់ញូ្លក្រពិចារណាពីដេៃឌរ័ ៃិងបរយិាបៃ្នសង្គមក្នុងកញ្បឧ់បករណ៍អៃុវ�្កម្មវធិីមបេុទ្ធមបឆាងំអដំពើជួញ�ូរមៃុស្ស អាចឱ្យអ្នកអៃុវ�្ ៖

រោនវិ្ ីជាយបែើន្បរោប់ការដាក់បញ្ចូលយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស ៖
• សកមមាភ្ពបញ្ឈប់អំនពីហងិសាផផអែកនលីនយនឌ័រផដលជាឫស្រល់ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សមនបុស្ស
• រោរកសាងសមត្ភ្ពរបស់អនាកអនបុវត្តកនាបុងរោរនតបីតបាស់រោរវភិ្្រ និងអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
• រោរនតបីតបាស់សចូចនាករនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមនដីម្ពីតងលឹងរោរទទួលខបុសតតរូវរបស់ស្ាប័ន និងរោ្ឋ ភិបាលនលីរោរតាមោនផលប៉ាះពាល់ និងវសិាលភ្ពននកញចាប់ឧបករណ៍អនបុវត្ត

កមមាវធិីតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរបនងកីត្រំនិតផ្តួចនផ្តមីចំនគ្លនៅស្តីពនីទសន្តរតបនវសនន៍ោយសបុវត្ិភ្ពសតរាប់តករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ
• រោរតតមលឹមតតមងស់កមមាភ្ពកសាងរោរយល់ដលឹងតាមសហ្រមន៍ និងសរា្ភ រពត័រ៌ាន អបរ់ ំនិងទនំាកទ់នំង (IEC) ស្តពីអំីនពជួីញដចូរមនបុស្សឱ្យឆ្បុះបញ្ចា ងំពីតតមរូវរោរជាកល់ាករ់បស់តករុមចតមរុះ
• រោរន ្្ត តអាទិភ្ពនលីរោរតស៊ចូមតិផដលខិតខំ្្ស់ប្តចូរនគ្លននយបាយ និងចបាប់ផបបនរសីនអងី
• រោរបនងកីនវធិានរោររោរពារផ្ចូវចបាប់សតរាប់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ផដលតតរូវបាននរសីនអីសនោយសារទំននារផ្ចូវនភទ អត្តសញ្ញា ណនយនឌ័រ ភ្ពជាប់ពាក់ព័ន្ខាងននយបាយ

ជាតិពន្បុ ពិរោរភ្ព សាសនា ផ្ចូវនភទ ឬអាយបុ
• រោរផកលមអែរោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះ និងរោរត្រប់ត្រងករណីនោយស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់
• រោរលបុបបំបាត់របាងំរារាងំលទ្ភ្ពទទួលបាននសវាផដលរាន្របុណភ្ពសតរាប់ជនរងនតគ្ះ
• រោរផ្តល់នសវាសរាហរណកមមាចនំគ្លនៅដល់ជនរងនតគ្ះននអនំពីជួញដចូរមនបុស្សនោយផផអែកនលីតតមរូវរោរជាក់លាក់របស់ពួកន្រ
• រោរនឆ្ីយតបនលឹងភ្ពលនមអែៀង និងរោរអនបុវត្តផបបនរសីនអងីកនាបុងស្ាប័នផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
3

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

គនលែលឹះល្ៗអ  ៖ ការយលព់ីទិដ្ឋភាពយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 រោរន ្្ត តរោរយកចិត្តទបុកោកន់លីតតមរូវរោរជាកល់ាករ់បសជ់នងាយរងនតគ្ះនោយសាររោរជញួដចូរមនបុស្ស ពតិជារានសារៈសខំានណ់ាស។់ កមមាវធិផីដលតតរូវ 
បានបនងកតីន�ងីសតរាបទិ់ដ្ឋភ្ពនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមនផ្សងៗ (ឧ. នយនឌរ័ ភចូមសិាសស្ត អាយបុ ស្ានភ្ពសង្គមនសដ្ឋកិចចា ជាតិពន្បុ ទំននារផ្ចូវនភទ 
នងិពិរោរភ្ព) អាចផ្តល់ចនម្យីដល់សណួំរសខំាន់ៗ ខាងនតរោម ៖

យតើនរណាងាយបបឈមនឹង 
ហានិេ័យននអំយពើជួញដូរមនុ្្ស 

ខា្្ំងជាងយគ?

យហតុអវែីរោនអំយពើជួញ 
ដូរមនុ្្ស?

យតើមនុ្្សបតរូវរានជួញដូរ 
មនុ្្សយដាយរយបៀបណា?

យតើជនរងយបគះននអំយពើជួញដូរ 
មនុ្្ស រានឆ្ងកាត់បញ្្អវែីខ្ះ?

យតើជនរងយបគះអាែទទួលរានយ្វា
យដាយរយបៀបណា?

យតើឥរិយាបថរប្់អ្នកអនុវត្អាែជះឥទ្ធពិលដូែយម្ែខ្ះយលើ្ កម្មភាព 
បបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស?

 នពលខ្ះ ឥរយិបថ និងរោរយល់ន�ញីរបស់អនាកអនបុវត្តចំនពាះអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស អាចជះឥទិ្ពលនលរីនបៀបផដលពួកន្រនធវអីន្តរកមមាជាមយួជនរងនតគ្ះ។ ឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីង អាចនធវីឱ្យប៉ាះពាល់ដល់្របុណភ្ព ឬតបសិទ្ភ្ពននរោរនឆ្ីយតប។ ឧ. 

 
កនាបុងរយៈនពលប៉ាបុនាមា នឆានា នំនះ រានរោររកន�ញីពលករននសាទរោន់ផតនតចីនផដលតតរូវ 
បានសនសងា្គ ះពីកបា៉ា ល់ននសាទកនាបុងសមបុតទទលឹកនតរៅនៅតំបន់អាសបុី។ ជនរងនតគ្ះជា

 
បបុរសនដញនោលឥរយិបថ និងរោរយល់ន�ញីទចូនៅស្តីពីអនាកផដលអាចតតរូវបានជួញ

 
ដចូរ។ អនាកអនបុវត្តផដលនធវីរោរជាមួយពលករននសាទ បាននចាទសួរ្នតីពួកន្រ “ជា 
ជនរងនតគ្ះពិតតបាកដ” ឬនទ នតពាះបបុរសតតរូវបានអនបុញ្ញា តឱ្យរកសាទបុកតបាក់ចំណចូ ល
មួយចំនួននៅនលីកបា៉ា ល់ននសាទ។ កនាបុងតបនទសកម្ពបុជា រានភ្ពតបនសីរន�ងីពាក់ព័ន្

 នលឹងរោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស កនាបុងវសិ័យននសាទ          
តាមរយៈរោរនធវីរោរជាមួយមសន្តីអននា្ត រតបនវសន៍ នដីម្បីនងកីនរោរយល់ដលឹងរបស់ពួកន្រ 
ស្តពីទីតមងន់ផ្សងៗននអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស រោរកណំតនិ់យមន័យននអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស  
និងរោរកសាងរោរយល់ដលឹងរបស់ជនរងនតគ្ះ ផដលអាចមិនបន្សបុគី្នា នលឹងបទោ្ឋ ន

 
នយនឌ័រ និងបទោ្ឋ នសង្គម និងក្តីរពំលឹងទបុកកនាបុងសង្គម។ ចបុច    here នដីម្ទីទួល 
បានឧបករណ៍សតរាប់ផសវងយល់ពីឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត ចំនពាះអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស។

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

អនាករាយរោរណ៍ពិនសសស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ទទចូចឱ្យ 
រដ្ឋភ្្ីរទាងំអស់នធវីរោរវភិ្្រភ្ពតបសពវគ្នា  និងអនបុវត្ត 
អភិតកមបរយិបននាសង្គមនដីម្ីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ 
ដចូរមនបុស្ស ផដលនដញនោលតួនាទីនយនឌ័រផបបតបនពណី 
តបឆាងំរោររាក់ងាយ និងផ្តល់ជនតមីសតបកបនោយចរភី្ព 
ដល់ជនរងនតគ្ះ។

ចបុច here នដីម្អីានរបាយរោរណ៍ទាងំតសរុង។

 ែុែ here នដីម្ផីសវងយល់បផន្មអំពីរនបៀបផដល 
នយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព អាចបនងកនីហានភិយ័

 
របស់មនបុស្សរានា ក់កនាបុងរោរតបឈមនលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។  
នតបីឧបករណ៍ននះនដីម្ីចាប់នផ្តីមវភិ្្រនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គម ឬកំណត់រកបញ្ហា សំខាន់ៗកនាបុងបរបិទនន
សកមមាភ្ពរបស់ពួកន្រ។

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ភាពបប្ពវែគ្្

យតើអ្នកដឹងយទ?

ឧបករណ៍ជំនួយ ៖ ការកំណត់អត្្ញ្្ណ
បកុមងាយបបឈមនឹងហានេ័ិយ

ការយ្ត្តការយកែិត ្
ទុកដាកយ់លើជនរងយបគះ

ការមិនបង្កយបគះថ្្ក់ ការយដញយដាលផ្នត់គំនិត 
និងឥរិយាបថសបបយរើ្យអើង

យជើងឯកយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម 
ក្ននុងនាមជាភា្្ក់ងារននការ្្្្់ប្ចូរ

យតើអភិបកមយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមអ្ី ខលែឹះថដលមានភាពពាក់ព័ន្ធបំ្ នុតនលងការងារបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស?

ផផនាកននះបងាហា ញអនាកអានអំពីអភិតកមនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមសខំាន់ៗចនំនួ ៥ ផដលរានភ្ពពាកព់ន្័បផំបុតនលឹងរោរងារតបយបុទត្បឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

អភិតកមទាងំននះនលឹងអាចជរំបុញរោរអនបុវត្តនគ្លរោរណ៍ត្រលឹះនននយនឌរ័   នងិបរយិបននាសង្គម  ៖   រោរចចូលរមួ  លទភ្្ពទទួលបាន  សំន�ង ទភី្នា ក់ងារ នងិឥទិ្ពល។

សចូមទស្សនាវនីដអចូខ្ីននះនដមី្ផីសវងយល់ 
បផនម្អំពីភ្ពតបសពវគ្នា ។

ភាពបបសព្ោ្ន

 ភាពបប្ពវែគ្ ្    ផ្ល់បកបខ័ណ្ឌដ៏រោនបបយយាជនស៍តរាប់រោរកណំត់អត្តសញ្ញា ណតករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពជីួញដចូរមនបុស្ស និងរោរយល់ពី
 

តតមរូវរោររបសជ់នរងនតគ្ះ។ ចំណបុ ចខ្ាងំននអភតិកមភ្ពតបសពវគ្នា ្ររឺោរពចិារណាពអីត្តសញ្ញា ណសមាបុ្រសាមា ញ នងិតតរួតគ្នា របសប់បុ្រ្គល នងិតករុម នោយផផអែកនលនីយនឌ័រ ទំននារ
 ផ្ចូវនភទ អាយបុ ពចូជសាសន៍ សាសនា វណ្ណៈ ឬពិរោរភ្ពរបស់ពួកន្រ។ ឧ. នកមាងតបរុសជំទង់ផដលរស់នៅកនាបុងភ្ពតកីតកធ្ងន់ធ្ងរ និងតបឈមនលឹងអំនពីហងិសាកនាបុងសហ្រមន៍ 
 អាចតតរូវបានជរំបុញឱ្យនធវនីទសន្តរតបនវសនរ៍ករោរងារនធវ ី នោយទទួលយករោរងារកនាបុងវសិយ័ផដលរានហានិភយ័ខ្ពស។់ ឧទាហរណ៍មយួនទៀត្ឺររនបៀបផដលសមត្ភ្ព
 

តបសពវគ្នា នលឹងនយនឌ័រ។ សស្តីរានពិរោរភ្ពអាចតបឈមនលឹងការលំរាកយទវែដង   នោយសារបទោ្ឋ ននយនឌ័រ ផនាត ់
្រនំតិ និងរោររាក់ងាយជនរានពិរោរភ្ព។ រោររាកង់ាយសស្តីរានពិរោរភ្ពអាចបនងកនីរោររោត់ ្្ត ចស្់ានភ្ពសង្គម

 
នងិរចូបវន្តរបស់សស្តពីីសហ្រមន៍ និងស្ិរភ្ពនសដ្ឋកិចចារបស់ពួកន្រ ផដលនធវីឱ្យសស្តីងាយរងនតគ្ះនោយសារអនំពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស។

ការយ្្តការយកចិត្ទនុកដាក់យលើជនរងយបោឹះ

 អភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ផផអែកនលីអភិតកមយ្ត្តការយកែិត្ទុកដាក់យលើជនរងយបគះ  (ឬ 
នៅ្ អភិតកមន ្្ត តរោរយកចិត្តទបុកោក់នលីជនរងនតគ្ះកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌)។ ខណៈផដលអភិតកមន ្្ត តរោរយក

 ចិត្តទបុកោក់នលីជនរងនតគ្ះខិតខំធានាសិទ្ិរបស់ជនរងនតគ្ះ និងបនងកីនរោរចចូលរមួ និងសំន�ងរបស់ពួកន្រកនាបុងរោរ
 នឆ្ីយតបនលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស អេិបកមយយនឌ័រ  និងបរិយាបន្្ន ង្គម  ក៏ន ្្ត តនលីរោរ 

នោះតសាយរោរនរសីនអីង និងរោរ្ត់នចញពីសង្គមកនាបុងសហ្រមន៍ផដលតបឈមនលឹងហានិភ័យផងផដរ។ អនាកអនបុវត្ត
 អាចនធវីរោរជាមួយជនរងនតគ្ះ និងសហ្រមន៍ផដលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នដមី្បីញ្ជា ក់
 ពីទីភ្នា ក់ងារ (ឬរោរត្រប់ត្រង) របស់ពួកន្រនលីនសវាសតរាប់គ្តំទពួកន្រ ឬទប់សាក ត់អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ វធិីមួយ
 

្រឺរោរលបុបបំបាត់របាងំរារាងំលទ្ភ្ពទទួលបាននសវា (ឬឱរោស) នោយតករុមសង្គមជាក់លាក់។ វធិីមួយនទៀត 
្រឺរោរបនងកីនរោរចចូលរមួ និងឥទ្ិពលរបស់ជនរងនតគ្ះ និងសហ្រមន៍ផដលងាយរងនតគ្ះ នលីនគ្លននយបាយ និង
ដំនណីររោរនធវីនសចក្តីសនតមចចិត្តផដលពាក់ព័ន្នលឹងនទសន្តរតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 ខណៈផដលន្រអាចនធវីរោរ ទ្ា លជ់ាមួយជនរងនតគ្ះ នពលខ្ះ សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ពាក់ព័ន្នលឹងអង្គរោរតាមសហ្រមន៍ ឬតករុមផដលតំណាងឱ្យជនរងនតគ្ះ ឬតករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
5

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា

https://www.youtube.com/watch?v=O1islM0ytkE
https://www.youtube.com/watch?v=O1islM0ytkE
https://undocs.org/A/75/169


ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

គនលែលឹះល្ៗអ  ៖ វិធីដាក់បញ្ចូលជនរងយបោឹះក្ននុងសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស
ជនរងយបគះក្ននុងនាមជាអ្នកបយង្កើត្កម្មភាព៖ នធវីរោរជាមួយអង្គរោរ ឬតករុមតាមសហ្រមន៍ផដលតំណាងឱ្យតតមរូវរោររបស់ជនរងនតគ្ះ   នដមី្ពីិនិត្យន�ងីវញិនលីរោរបនងកីតសកមមាភ្ព។

 ជនរងយបគះក្ននុងនាមជាអ្នកទទួលផល៖ ន ្្ត តនគ្លនៅនលជីនរងនតគ្ះ និងសហ្រមន៍ងាយតបឈមហានិភ័យកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ជាពិនសសតាមរយៈកមមាវធិី
កំផណទតមង់យបុត្តិធម៌ និងសរាហរណកមមា។

ជនរងយបគះក្ននុងនាមជាអ្នកអនុវត្៖ អនញជា ីញជនរងនតគ្ះឱ្យនធវីជាវា្រមាិន នដីម្អីនបុវត្តកិចចាសនទានាសហ្រមន៍ ឬយបុទ្នារោរស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 ជនរងយបគះក្ននុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ៖ នធវីរោរជាមួយជនរងនតគ្ះកនាបុងនាមជា       យជើងឯកយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម នដីម្នីដញនោលបទោ្ឋ នសង្គម និងកសាងរោរយល់ដលឹងស្តីពីបទពិនសាធន៍នន
 

អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 ជនរងយបគះក្ននុងនាមជាអ្នកវាយតនម៖្ អនញជា ីញឱ្យជនរងនតគ្ះពិនិត្យន�ងីវញិនលីតបសិទ្ភ្ពនននសវាគ្តំទ តាមរយៈរោរបំនពញរោរសទាង់មតិនតរោយបញចាប់្រនតរាង ឬរោរចចូលរមួកនាបុងរោរវាយតនម្
ឬរោរពិនិត្យតាមោន្រនតរាង។

សតរាប់ព័ត៌រានបផន្ម សចូម     ែុែ here។

 រោរមិនបញចាចូ លសំន�ងរបស់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នលឹងបនងកីនឱរោសផដល្រំនិតផ្តួចនផ្តមី
 មួយមិនបំនពញតតមរូវរោររបស់ពួកន្រ។ វាអាចនធវីឱ្យរាននសវាផដលមិនផ្តល់ភ្ពងាយតសរួលដល់តករុមជន 

រងនតគ្ះនផ្សងនទៀត ដចូចជា ជនរានពិរោរភ្ព ឬបបុរសផដលជាជនរងនតគ្ះននអំនពីហងិសាផ្ចូវនភទ។ នទាះជា
 

យ៉ា ងណា វាក៏អាចបងកជាទតមង់ធ្ងន់ធ្ងរននរោរនរសីនអីងផងផដរ  (ឧ. រោរនតបីតបាស់អំនពីហងិសាកនាបុងរោរចាត់ផចង
ករណីនោយស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់)។

ការយធ្ើការជាមួយសម្័ន្ធជនរងយបោឹះ

 បណា្ត ញជនរងនតគ្ះ ន្ា កជ់ាតនិៅសហរដ្ឋអានមរកិ ជានវទរិោមយួសតរាបរ់ោរតស៊ចូមតិរបស់ជនរងនតគ្ះ  
រោរផណនាគំ្នា នៅវញិនៅមក នងិរោរបនងកនីភ្ពអង់អាចផដលត្របដណ្ត បន់លីជនរងនតគ្ះទាងំអស ់នោយមនិ 
្រិតពីនភទ អត្តសញ្ញា ណនយនឌ័រ អាយបុ សញ្ជា តិ ឬតបនភទននបទពិនសាធន៍ជួញដចូរមនបុស្សន�យី។ បណា្ត ញ

 
ននះនកៀរ្ររសហ្រមន៍ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សចំនួន ៣០០ នាក់នៅទចូទាងំសហរដ្ឋអានមរកិ ក៏ដចូច 
ជាកនាបុង ២៤ តបនទសនផ្សងនទៀតនៅជបុវំញិពភិពនលាក។ ជានរៀងរាលឆ់ានា  ំតករុមនគ្លននយបាយ នធវរីោរងារពាកព់ន្័ 
នលឹងបញ្ហា ជួញដចូរមនបុស្ស និងចចូលរមួកនាបុងរោរតាក់ផតងចបាប់សហព័ន្ នដីម្នីឆ្យីតបនលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 

 ក៏ដចូចជាគ្តំទ និងរោរពារជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ កនាបុងនាមជាតករុមតបមចូលផ្តបុ ំនោយជនរងនតគ្ះ 
 

បណា្ត ញននះបាននដីរតួនាទីយ៉ា ងសំខាន់កនាបុងចលនាតបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស និងកិចចាខិតខំតបលឹងផតបងតស៊ចូ
 មតិ។ ជារមួបណា្ត ញននះទទលួបាននជា្រជ័យកនាបុងរោរ្្សប់្តចូររោរយលន់�ញី រោរទាមទារយបុត្តធិម ៌និងរោររមួ
 ចំផណកដលន់គ្លនៅរមួ ៖ បញ្ឈប់អំនពីជួញដចូរមនបុស្សនៅត្រប់ទីកផន្ង។ ខណៈផដលន្រអាចនធវីរោរ ទ្ា ល់ជា

មួយជនរងនតគ្ះ នពលខ្ះ សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ពាក់ព័ន្នលឹងអង្គរោរតាមសហ្រមន៍ 
ឬតករុមផដលតំណាងឱ្យជនរងនតគ្ះ ឬតករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ។

 “អវផីដលពាកព័់ន្នលឹងពកួនយងីសបុទផ្តរមួបញចាចូ លពកួនយងី” ជា
 

ពាក្យនស្ាកដ៏នពញនិយមរបស់សកមមាជនជនពិរោរ និងតតរូវបាន 
នតបីតបាសន់ោយតករុមនផ្សងនទៀត ផដលជួបរោរលំបាកនោយសារ 
របាងំសង្គម ននយបាយ ឬនសដ្ឋកិចចា នដីម្បីងាហា ញ្ រាល់នសចក្ត ី
សនតមច នគ្លននយបាយ ឬនសវាសបុទ្ផតសនតមចន�ងី នោយ
រានរោរចចូលរមួ ទ្ា ល់ពីជនផដលរងផលប៉ាះពាល់ខ្ាងំបំផបុត។

កនាបុងរោរតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស ន្រនយិមនតបពីាក្យ 
 

survivor ជាជាង victim។ ជនរងនតគ្ះ (victim) តតរូវបានកំណត ់
និយមន័យនោយនតគ្ះ ន្ា ក់ផដលនកីតរានចំនពាះពួកន្រ ចំផណក  
survivor (ជនរងនតគ្ះ) តតរូវបានកំណត់និយមន័យនោយជីវតិ 
រស់នៅបនាទា ប់ពរីោររងនតគ្ះ។ រោរនតបីពាក្យ survivor ជាសញ្ញា នន 
រោរងាកនចញពីនគ្លននយបាយ និងនសវាផបបរោរពារសតរាប់
អំពីជួញដចូរមនបុស្ស នឆា្ព ះនៅរកជំនួយផបបសមា័ត្រចិត្ត និងផផអែកតាម
តតមរូវរោរសតរាប់ជនរងនតគ្ះ។ ពាក្យ victim នៅផតតតរូវបាននតបី
តបាសន់ដីម្សីនំៅនលីអនាកផដលតតរូវបានជួញដចូរកនាបុងអំ�បុងដំនណី
ររោរយបុត្តិធម៌តពហមាទណ្ឌ ។ អនាកអនបុវត្តមួយចំនួននិយមនតបីពាក្យ 
មនបុស្សផដលរតន់្រចពីរោរជញួដចូរមនបុស្ស ជំនសួឱ្យពាក្យ survivor  
នដីម្បីនញចា ៀសរោរោក់ស្ាកសរា្គ ល់មនបុស្ស និងតករុមនានា។

យតើអ្នកដឹងយទ?

យតើអ្នកដឹងយទ?

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

 នគ្លននយបាយស្តពីអីនំពជីញួដចូរមនបុស្សរបស ់USAID នលកី 
កម្ពស់អភិតកមអភិវឌ្ឍន៍នោយគ្មា នរោរនរសីនអីង រានបរយិបននា 

 
នងិចតមរុះ ផដលធានា្ មនបុស្សត្របរ់ចូប (រមួទាងំអនាកផដលតបឈម 
នលឹងរោរនរសីនអីង និងអាចរានលទ្ភ្ពតិចតួចកនាបុងរោរទទួល

 បានអត្តបនយជន៍កនាបុងតបនទស រោររោរពារផ្ចូវចបាប់ ឬរោរចចូលរមួ 
កនាបុងសង្គម) តតរូវបានោក់បញចាចូ លនពញនលញ និងអាចចចូលរមួ

 
យ៉ា ងសកមមា និងទទួលបានអត្តបនយជន៍ពីដំនណីររោរ និង 
សកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍។

យតើអ្នកដឹងយទ?
ការមិនបងកយបោឹះថ្្ន ក់

 ផផអែកតាមនិយមនយ័ននះ បទនលមាសីននអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស សនំៅនលរីោរនកងតបវញ័ចា  រោរបង្ខតិបង្ខ ំនងិរោរ 
បំពានអំណាច។ ជាញលឹកញាប់ បទពិនសាធន៍ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សបងករោរប៉ាះទង្គចិផ្ចូវចិត្តនលជីនរងនតគ្ះ។ 

 កនាបុងករណីនមីយួៗផដលអនាកអនបុវត្តបានឆ្ងរោតជ់ាមយួជនផដលតតរូវបានជញួដចូរ អាចបងកផលប៉ាះពាល់វជិជារាន 
 ឬអវជិជារាននលីសបុខភ្ព និងសបុខបុរាលភ្ពរបស់ជនរងនតគ្ះ។ រោរបនងកីនសំន�ងរបស់ជនរងនតគ្ះក៏អាច 
បងកផលវបិាកអវជិជារាន ឬនោយអនចតនានលជីវីតិរបសព់កួន្រ តករុមត្ររួសារ ឬសហ្រមនរ៍បសព់កួន្រផងផដរ។ 
ផលវបិាកមួយចំនួនរមួរាន៖

• រោរភ័យខ្ាច ឬរោរ្រំរាមសងសលឹកនោយអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរប៉ាះទង្គិចផ្ចូវចិត្តជាថមាីនោយសារអនាកផ្តល់នសវា និងស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់
• រោរ្តន់ចញពីសហ្រមន៍
• រោរភ័យខ្ាច ឬរោរ្រំរាមនិរនទស។

ទនទាលឹមនលឹងននះ ស្ាប័ន និងអនាកតស៊ចូមតិផដលខិតខំបញ្ឈប់អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស   ឬនធវីរោរជាមួយតបជាជនជួបរោរលំបាក   ឬតតរូវបាន្ត់នចញ អាចតបឈមនលឹងរោរ
នបៀតនបៀន ឬរោរនធវីទបុក្ខបបុកនមនាញ។ អាជ្ាធរ ឬតករុមជបុលនិយម អាចចាត់ទបុកអនាកអនបុវត្តទាងំននះ្កំពបុងជួយដល់អនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទ ឬរនំលាភចបាប់ ឬអាកប្កិរយិ
អសីលធម៌ ឬខបុសចបាប់នផ្សងនទៀត។
 អភិតកម “មិនបង្កយបគះថ្្ក”់  តតមរូវឱ្យអនាកអនបុវត្តកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ពិចារណាដិតដល់ពីផលប៉ាះពាល់អវជិជារានផដលអាចនកីតរាននលី

 សទិ្ ិនិងសបុវត្ភិ្ពរបស់ជនរងនតគ្ះ នងិតករុមត្ររួសាររបសព់កួន្រ សហ្រមនង៍ាយតបឈមនលឹងហានិភយ័ និងបបុ្រ្គលកិផដលពាកព់ន្័កនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្ស។ បនាទា ប់ពីបានកំណត់ហានិភ័យ អភិតកម “មិនបងកនតគ្ះ ន្ា ក់” នលឹងរះិរកវធិរីោត់បន្យហានិភ័យទាងំននាះ។

រយបៀបបយញ្ៀសយបោឹះថ្្ន ក់ យៅយពលយធ្ើការជាមួយជនរងយបោឹះ

 នៅកម្ពបុជា ជនរងនតគ្ះបាននធវីរោរជាមួយផលិតករភ្ពយន្តនដីម្នីរៀបចំភ្ពយន្តខ្ីៗសតរាប់ផ្សពវផសាយនរឿងរា៉ា វននអំនពជីួញដចូរមនបុស្ស។  តាមរយៈរោរនធវីរោរជាមួយ
 

គ្នា កនាបុងបរយិរោសផដលរានសបុវត្ិភ្ព ជនរងនតគ្ះរានឱរោសបងាហា ញពីអារមមាណ៍ និងរា៉ាយរា៉ាប់នរឿងរា៉ា វរបស់ខ្ួននោយនសរ។ី ជនរងនតគ្ះមួយចំនួនសនតមចចិត្តនដីរតួស
ផម្តង ឬផណនាតំួសផម្តង និងផលិតករកនាបុងរោរបងាហា ញពីនរឿងរា៉ា វរបស់ពួកន្រ។ រាល់ទិននាន័យផដលពាក់ព័ន្នលឹងអត្តសញ្ញា ណរបស់ជនរងនតគ្ះ និងតករុមត្ររួសាររបស់ពួកន្រ  
តតរូវបានរោរពារ។  សកមមាភ្ពននះបានផ្តល់ចនន្ាះសបុវត្ិភ្ពផដលជនរងនតគ្ះអាចរា៉ាយរា៉ាប់នរឿងរា៉ា វ និងបងាហា ញពីអារមមាណ៍របស់ខ្ួនតាមរយៈផខ្សភ្ពយន្ត។ ជនរងនតគ្ះ
មួយចំនួនបានចចូលរមួសផម្តង និងរានអារមមាណ៍អង់អាចនៅនពលន�ញីមនបុស្សសា្ត ប់នរឿងរា៉ា វរបស់ពួកន្រ។ ដចូនចនាះ វាបានជួយឱ្យពួកន្រយកឈនាះអារមមាណ៍អារា៉ា ស់ និង 
្្ស់ប្តចូរឥរយិបថរបស់សហ្រមន៍ជបុំវញិអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

យេតនុអ្ីយយើងបតរូវកាត់បន្ថយហានិភ័យរបសអ់្នកអននុវត្សកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអយំពើជួញដចូរមននុស្ស?

 នៅបងរ្់ោនដស នតរោមរោររ លឹតត្តិរោរនធវីដំនណីរកនាបុងអំ�បុងវបិត្តិជំងឺកចូវដី ១៩ អនាកផ្តល់តបលឹកសាជាសស្តបីានចាប់នផ្តីមផ្តល់នសវាតបលឹកសាតាមទចូរស័ពទា ប៉ាបុផន្តតតរូវបាននបៀតនបៀន
 តាមទចូរស័ពទានោយជនរងនតគ្ះជាបបុរសមួយចំនួន។ បនាទា ប់មក ្រនតរាងននះបានផ្តលន់លខទចូរស័ពទាថមាី។ ដចូនចនាះ អនាកផ្តល់តបលឹកសាមិនចាបំាចន់តបីនលខទចូរស័ពទា ទ្ា ល់ខ្ួនននាះនទ។

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

 អនាកអនបុវត្តអាចរោត់បន្យហានភ័ិយចនំពាះជនរងនតគ្ះ តករុមត្ររួសាររបស ់
ពកួន្រ និងបបុ្រ្គលកិតាមរយៈរោរវាយតនមហ្ានិភយ័នន “រោរមនិបងកនតគ្ះ ន្ា ក”់  
នៅនពលចាប់នផ្តីមសកមមាភ្ព។ ចបុច         here នដីម្ទីទួលបានឧបករណ៍ស្តីព ី
រនបៀបវាយតនម្ហានិភ័យនន “រោរមិនបងកនតគ្ះ ន្ា ក់”។

ឧបករណ៍ជំនួយ ៖ ការវាយតនម្ហានិេ័យនន 
“ការមិនបង្កយបគះថ្្ក”់

ការយដញយដាល្្នត់គំនិត និងឥរយិាប្ថបបយរ ើសយអើង

 រោរនធវរីោរងារពាក់ព័នន្លឹងរោរនធវនីទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ភិ្ព 
និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នធវីឱ្យអនាកអនបុវត្តតបឈមនលឹងភ្សា វប្ធម៌ 
តួនាទីសង្គម ទំនាក់ទំនង និងអត្តសញ្ញា ណផដលខបុសផប្កពីភ្សា 
វប្ធម៌ តួនាទីសង្គម ទំនាក់ទំនង និងអត្តសញ្ញា ណរបស់ពួកន្រ។ 
នពលខ្ះ សហ្រមន៍ និងអនាកអនបុវត្តនតបីតបាស់ផនាត់្រំនិតនយនឌ័រ និង 
 ផ្នត់គំនិតសង្គម នដីម្ឱី្យឆាប់យល់ពីតនម្ និងជំននឿសមាបុ្រសាមា ញ 
របស់អនាកផដលពួកន្រនធវីរោរជាមួយ នទាះបីជាផនាត់្រំនិតនតចីនផតមិន

 
ពិត និងអាចបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ក៏នោយ។

 ផនាត្់រនំិត និងឥរយិបថផបបនរសីនអីង ជារបាងំដ៏ធំផដលរារាងំ 
រោរចចូលរមួ លទ្ភ្ពទទួលបាន និងឥទ្ិពលរបស់ជនរងនតគ្ះ និង 
តករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 ផនាត្់រំនិតនយនឌ័រ និងផនាត់្រនិំតសង្គមទចូនៅមួយចំនួនផដល 
ពាក់ព័ន្នលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស រានពិពណ៌នាកនាបុងផផនាកខាងនតរោម។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?
 ផនាត្ំ់រនិតមួយនលឹងបងកនតគ្ះ ន្ា កត់បសនិនបវីានធវឱី្យប៉ាះពាលដ់ល់លទ្ភ្ព

 
របស់មនបុស្សរានា ក់កនាបុងរោរអភិវឌ្ឍសមត្ភ្ព នឈាងចាប់អាជីព និងនធវីរោរ

 
សនតមចចិត្តអំពីជីវតិ និងផផនរោរជីវតិរបស់ពួកន្រ។ ផនាត់្រំនិតផដលបងកនតគ្ះ

ន្ា ក់ បណា្ត លឱ្យរានរោរនរសីនអីង និងភ្ពលនមអែៀង។
 ចាប់នផ្តមីនោយសួរបបុ្រ្គលិក្នតពីកួន្រកពំបុងពតងលឹងផនាត្ំ់រនតិកនាបុងរោរងារ 

 
ឬនទ។ ពិនិត្យ្នតីសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សកំពបុងនដញ
នោល/ពតងលឹងផនាត់្រំនិត។

ចបុច   here នដីម្ទីទួលបានឧបករណ៍ផណនាសំ្តីពីរនបៀបពិភ្កសាអំពីផនាត់
 

្រំនិត និងឥរយិបថផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្ស។

ចបុច    here នដីម្ទីទួលបាននគ្លរោរណ៍ផណនាសំតរាប់រោរពិភ្កសាអំពី 
ភ្ពលនមអែៀង និងរោរនរសីនអីងជាមួយអនាកអនបុវត្តកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌។

គន្ឹះលអែៗ និងឧបករណ៍ជំនួយ ៖ ការយដាះបសាយផ្នត ់
គំនិតសដលបង្កយបគះថ្្ក់ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើ 
ជួញដូរមនុ្្ស

្្នត់គំនិត និងឥរយិាបទថដលបងកយបោឹះថ្្ន ក់

យយនឌ័រ
• សស្តីជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ចំផណកបបុរសជាជននទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ។
• បបុរសមនិអាចរ្ោយជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរផ្ចូវនភទ ឬរោររនំលាភបពំានផ្ចូវនភទនោយសារអំនពជួីញដចូរមនបុស្សន�យី។
• រានផតបបុរសទន់នខសាយ និងល្ងង់ប៉ាបុនណា្ណ ះផដលតតរូវបានន្រជួញដចូរ។
• សស្តីមិនអាចរ្ោយជាអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្សបានន�យីនហយីតបសិននបីអាចជាទចូនៅ្ឺរ ពួកន្រនដីរតួនាទី

អហងិសា ដចូចជា អនាកនតជីសនរសី។
• ន្ររបាលជាសស្តី មិនពចូផកនស៊ីបអនងកតករណី។
• តពះរាជអាជ្ា និងនៅតកមជាសស្តី នតចនីផតអត់នអាន/តលឹងរបុ លឹងចនំពាះជនរងនតគ្ះជាសស្តី។
• សស្តីផដលជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តតរូវរោរជតមកនដីម្រីោរពារពនីតគ្ះ ន្ា ក់បផន្មនទៀត។
• រានផតសស្តី និងនកមាងតសីប៉ាបុនណា្ណ ះផដលតតរូវរោររោរតបលឹកសានយបល់។
• បបុរសរានចាក់សាក់ជាឧតកិដ្ឋជន នហយីនយងីមិនចង់ឱ្យពួកន្ររស់នៅកនាបុងសហ្រមន៍របសន់យងីន�យី។
• សស្តីផដលតតរូវបានន្រជួញដចូរ មិនអាចនរៀបរោរបានន�យី។
• កចូនតកមបុំវយ័នកមាង និងនៅតពហមាចារ ីនតចីនផតសា្ត ប់បងា្គ ប់។
• អាពាហ៍ពិពាហ៍នលឹងរោរពារសស្តីពីអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស។
• បបុរសនតបៀបដចូចរាស ចំផណកសស្តីនតបៀបដចូចតកណាត់ស។
• បបុរសអាចសតមក់ឈាម ប៉ាបុផន្តមិនអាចយបំានន�យី។
• សស្តីផដលចាកនចាលប្តី រានចរតិមិនលអែ និងពិបាក ្្គ ប់ចិត្ត។

ផ្ចូវយេទ
• តករុម LGBTQ+ និងអនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទ សមនលឹងតតរូវបានន្រជួញដចូរ។
• សស្តីផដលរាននដ្រចូរមួនភទនតចីន និងអនីតិជន ចង់ឱ្យន្រជួញដចូរ។
• រោររមួនភទជាមួយមនបុស្សនៅបរសិបុទ្ ជួយរោរពារអនាកពីជំងឺនានា ដចូចជា នមនរា្រនអដស៍។

សា្នា ជាតិពន្ធនុ និង្ញ្្តិ
• ជនបរនទសមិនផមនជាជនរងនតគ្ះននអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ពួកន្រជាជននទសន្តរតបនវសន៍ខបុសចបាប់។
• កចូនតករុមបុំជនជាតិនវៀតណាម និងផខមារ ពចូផកនធវីកិចចារោរផទាះ និងផថទាមំនបុស្សចាស់។
• តករុមសាសនា និងតករុមជនជាតិភ្្រតិច លក់កចូនតសីរបស់ខ្ួន។
• បបុរសផស្កន ម្ា ជាអនាកជួញដចូរនត្រឿងនញៀន ចំផណកសស្តីផស្កន ម្ា ជាអនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទ។
• ជនមចូស្ីម/ជនជាតិភ្្រតិច (ផផអែកតាមតបនទស) នចះ “មន្តអា្រម”។
• នកមាងតសីវយ័នកមាង នៅតពហមាចារ ីនិងសម ប្ុរនស្កស្ាងំ រានតនម្ជាងនកមាងតសីធមមាតា។

ពិការភាព
• រោររានកចូនពិរោរ ជាកមមាពីជាតិមបុន។
• ជនរានពិរោរភ្ពទាងំអស់សបុទ្ផតងាយរងនតគ្ះនោយសារអនំពីជួញដចូរមនបុស្សកនាបុងសហ្រមន៍របស់ពួកន្រ។
• ជនរានពិរោរភ្ពតតរូវបានត្ររួសារលក់ឱ្យនៅសបុំទានន្រ។
• ជនរានពិរោរភ្ពជាបនទាបុករបសត់្ររួសារ។

យតើសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអយំពើជួញដចូរមននុស្ស 
បងក្លវិបាកអ្ីខលែឹះ?

• បនងកនីភ្ពងាយរងនតគ្ះរបស់តករុមមយួចនំនួនៅនលឹងអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស
• អនំពីហងិសាផផអែកនលីនយនឌ័រ
• បនងកីនតតមរូវរោរននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• បបុរសផដលជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស មិនតតរូវបានកំណត់

អត្តសញ្ញា ណ/បងាហា ញអត្តសញ្ញា ណនោយខ្ួនឯង
• រានសស្តីតិចតួចកនាបុងស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់ និងវសិ័យយបុត្តិធម៌ផដលនធវី

រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• ភ្ពលនមអែៀង និងរោរនរសីនអីងកនាបុងរោរចាត់ផចកករណីជួញដចូរមនបុស្ស
• ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សមិនសចូវទទួលបានយបុត្តិធម៌
• នសវាចិត្តសង្គមមិនបំនពញតតមរូវរោររបស់ជនរងនតគ្ះ
• កងវះចបាប់ និងនគ្លននយបាយរោរពារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្

តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរស្តីបននាទា សជនរងនតគ្ះ
• រោររាក់ងាយជនរងនតគ្ះននអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរប៉ាះទង្គិចផ្ចូវចិត្តរបស់ជនរងនតគ្ះ
• រោរជួញដចូរជនរងនតគ្ះជាថមាី
• បរាជ័យកនាបុងរោរនធវីសរាហរណកមមាជនរងនតគ្ះ
• រោរតបរោនព់ចូជសាសន៍កនាបុងរោរចាតផ់ចងកិចចារោរជាមយួជនរងនតគ្ះ។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

 ្រនតរាងអាចកំណត់អត្តសញ្ញា ណនជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមឱ្យ 
នធវីជាអនាកនាពំាក្យកនាបុងយបុទ្នារោរ ឬសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ឬជាមសន្តីបនងា្គ លកនាបុងអង្គរោរផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី
ជួញដចូរមនបុស្ស។

ចបុច     here នដមី្ទីទលួបានតារាងតតរួតពិនតិ្យស្តពីរីនបៀបនធវរីោរជាមយួនជងីឯក
 នយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គម នដីម្ពីននឿ្នរោរតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស។

 សតរាប្់រនំតិបផន្មនទៀតស្តពីរីនបៀបនធវរីោរជាមយួនជងីឯកនយនឌរ័ និងបរយិបននា
 សង្គម សចូមចចូលនៅរោន់យគហទំព័ររប្់បក្ួងការបរយទ្្ហរដ្ឋអាយមរិក ៖ 

វើរៈបុរ្ក្ននុងបញ្្ជួញដូរមនុ្្ស។

ឧបករណ៍ជំនួយ ៖ យតើគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញ 
ដូរមនុ្្សអាែយ្វែើការជាមួយយជើងឯកយយនឌ័រ និង 
បរិយាបន្ន្ង្គមយដាយរយបៀបណា?

 រោរមិននោះតសាយផនាត្់រំនិតផដលបងកនតគ្ះ ន្ា ក់    និងឥរយិបថអវជិជារាន     អាចបងកឱ្យរាន និង
 

ពតងលឹងរោរនរសីនអីង និងរោរនកងតបវញ័ចា កនាបុងស្ាប័ន និង្រំនិតផ្តួចនផ្តមីស្តីពីរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍
 នោយសបុវត្ិភ្ព និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ចំណបុ ចននះនលចន�ងីយ៉ា ងចបាស់កនាបុង

ផផនាកខាងនតរោម ៖

• វសិមភ្ពកនាបុងចបាប់ និងនគ្លននយបាយ ដចូចជា ចបាប់ផដលមិនទទួលសា្គ ល់ជនរងនតគ្ះ។
• សង្គមនៅផតលាក់បាងំជនរងនតគ្ះននរោរជួញដចូរមនបុស្ស។
• រោរនតបីតបាស់អំនពីហងិសា (ដចូចជា ទតមង់ទាងំអស់ននអំនពីហងិសាផ្ចូវរោយ អំនពីហងិសាផ្ចូវចិត្ត

និងអំនពីហងិសាផ្ចូវនភទ) នោយស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់កនាបុងរោរនោះតសាយករណីជួញដចូរមនបុស្ស។
• ភ្ពលនមអែៀង និងរោនរសីនអីងកនាបុងតបព័ន្យបុត្តិធម៌
• កនាបុងសហ្រមន៍ រានរោររាក់ងាយជនរងនតគ្ះផដលតបឈមនលឹងរោរនកងតបវញ័ចា ផ្ចូវនភទ និងរោរ

រាក់ងាយជនរងនតគ្ះនោយសារទំននារផ្ចូវនភទ និងនយនឌ័ររបស់ពួកន្រ។

ការយដញយដាលឥរយិាប្ថបបយរ ើសយអើង និងបទដា្ឋ នយយនឌ័រ ក្ននុងការ
យធ្ើយទសន្របបយវសន៍យដាយសនុវត្ថិភាព និងការ 

ទបស់ាក ត់អំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 នៅកម្ពបុជា សង្គមមិនឱ្យតនម្សស្តីវយ័នកមាងផដលរានឯករាជ្យផផនាកហរិញញាវត្បុននាះនទ។  
្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID កនាបុងតបនទសកម្ពបុជា បាននធវីរោរជា

 
មយួសហ្រមន៍ និងទីភ្នា កង់ារនតជសីនរសីពលករនដមី្នីដញនោលឥរយិបថរបស់សហ្រមន៍

 
ជបុំវញិរោរងាររបស់សស្តី។ នតរោមកិចចាសហរោរជាមួយទីភ្នា ក់ងារនតជីសនរសីពលករ រានរោរ 
ផលិតវនីដអចូ ២ ស្តពីីរោរបនងកីនភ្ពអង់អាចរបស់សស្តី និងបាននរៀបចំសិរោ្ខ សាលាជាមួយ
សហ្រមន៍ស្តីពីរោរងារ និងរោរនរៀបចំថវរិោ។ ចបុច here នដីម្ទីស្សនាវនីដអចូ។

• រោរផបងផចកនភទកនាបុងឱរោសរោរងារសតរាប់បបុរស និងសស្តីផដលតបឈមនលឹងហានិភ័យននអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស និងបបុរស និងសស្តីផដលពយោយមនធវីសរាហរណកមមា។
• វធិានរោររោរពារផដលមិនបំនពញតតមរូវរោរជាក់ផស្តង និងតតមរូវរោរជាយបុទ្សាសស្តរបសត់ករុមជាក់លាក់ ដចូចជា ជនរានពិរោរភ្ព តករុម LGBTQ+។
• បបុរស និងតករុមជនរងនតគ្ះនផ្សងនទៀត រានរោរលំបាកកនាបុងរោរទទួលបាននសវា។

យជើងឯកយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងនាមជាភា្ន ក់ងារននការ 
ល្ែ សប់្ចូរ

 រោរនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមមិនផមនជានរឿងងាយ 
តសរួលន�យី។ តាមកត់សរា្គ ល់កន្ងមក រោរបងាហា ញពីវសិមភ្ពននទំនាក់ទំនង 
អំណាច និងរោរនធវីរោរជាមួយជនជបួរោរលំបាក ឬតតរូវបាននកងតបវញ័ចា  អាចជានរឿង 
ដ៏ចតមរូងចតរាស់ និងបងកនតគ្ះ ន្ា ក់។ ជាញលឹកញាប់ ធនធានហរិញញាវត្បុ និងធនធាន

 
មនបុស្សសតរាបរ់ោរងារពាកព់ន្័នលឹងនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម្រនឺៅរានកតមិត ជា

 
ពនិសសកនាបុងអង្គរោរតចូចៗ ឬកនាបុងអង្គរោរផដលមិនចាត់ទបុករោរងារពាក់ពន័ន្លឹងនយនឌរ័ 

 និងបរយិបននាសង្គម ជាអាទិភ្ពរបស់ខ្ួន។ ដំនណាះតសាយមួយផដលចំណាយតិច 
រាននិរន្តរភ្ព និងតបសិទ្ភ្ពនដីម្ពីនន្ឿននយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម  ្រឺរោរនធវី

 រោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។   នជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម ជាបបុ្រ្គលផដលអាចពនន្ឿនសមភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងអង្គរោរ 
ឬសហ្រមន៍។ នជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមក៏សំនៅនលីភ្នា ក់ងារននរោរ 
្្ស់ប្តចូរ ឬវរីៈបបុរសកនាបុងបញ្ហា ជួញដចូរមនបុស្សផងផដរ (ឧ. នមភចូមិ មសន្តីផដលតតរូវបាន
នបាះនឆានា តនតជីសតាងំ ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស បបុ្រ្គលនលចនធ្ារកនាបុងតបព័ន្
ផ្សពវផសាយ តបធានផផនាក/នាយកោ្ឋ នកនាបុងជួររោ្ឋ ភិបាល ឬពាណិជជាករកនាបុងមចូលោ្ឋ ន។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
10

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា

https://web.facebook.com/CTIPCambodia/videos/303777727353265?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/CTIPCambodia/videos/588575975168174?_rdc=1&_rdr
http://www.tipheroes.org/the-heroes/


ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

បទដា្ឋ នវប្បធម៌ និងជំយនឿថដលពបងលងការយរ ើសយអើង
បណា្្ការ៖ កនាបុងតំបន់អាសបុីខាងត ច្ូង ត្ររួសារខាងកចូនតកមបុំផតងតប្រល់នថ្បណា្ណ រោរឱ្យត្ររួសារខាងកចូនកនរ្ាះ ប៉ាបុផន្តនៅតំបន់អាសបុីអាន្រនាយ ៍និងចិន ត្ររួសារខាងកចូនកនរ្ាះជាអនាកតប្រល់

 
នថ្បណា្ណ រោរឱ្យត្ររួសារខាងកចូនតកមបុំ។ កនាបុងតបព័ន្ទាងំពីរននះ នថ្បណា្ណ រោរបាននធវីឱ្យសស្តីរ្ោយជាវត្បុ តាមរយៈរោរចាត់ទបុកសស្តីជាតទព្យសម្ត្តិ ជាទំនិញផដលអាចនោះដចូរបាន។ 
ខណៈផដលនៅអាសបុីខាងត ច្ូង នថ្បណា្ណ រោរចាត់ទបុកសស្តីជាបនទាបុក នៅតំបន់អាសបុីអាន្រនាយ ៍ និងចិន សស្តីរ្ោយជាតទព្យសម្ត្តិផដលធ្ាក់នថ្នៅនពលរានវយ័ចាស់ ឬផលងបរសិបុទ្។ 
កនាបុងករណីទាងំពីរននះ នថ្បណា្ណ រោរជំរបុញឱ្យត្ររួសារនរៀបរោរកចូនតសីនៅវយ័នកមាង។ ដចូនចនាះ វាបានបនងកីនហានិភ័យននរោរនកងតបវញ័ចា  និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តពមទាងំបនងកីនឧបស្រ្គ
ដល់រោរនធវីសរាហរណកមមា នតពាះជនរងនតគ្ះជាសស្តីតតរូវបានចាត់ទបុកជាបនទាបុករបស់ត្ររួសារ។
កម្មពារ៖ កនាបុងសាសនាហណិ្ឌចូ  និងតពះពបុទ្សាសនា កមមាពារជាផលននអំនពីរបស់មនបុស្សកនាបុងជាតិននះ និងជាតិមបុន និងតតរូវបានចាត់ទបុកជារោរសនតមចវាសនារបស់មនបុស្សនៅជាតិ
ខាងមបុខ។ ទស្សនាទានននះអាចនធវីឱ្យរានរោរស្តីបននាទា សជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងតករុមត្ររួសារ ្ជាវាសនារបស់ពួកន្រ។ ដចូនចនាះ វានធវីឱ្យពួកន្រយល់្រានកំហបុស 
និងអារា៉ា ស់ និងមិនសចូវហ៊ានបងាហា ញខ្ួនជាសាធារណៈ្ ពួកន្រជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។
អំយពើហិង្សាក្ននុងបគរួសារ៖ កនាបុងតបនទសជានតចីននៅអាសបុី អំនពីហងិសាកនាបុងត្ររួសារនៅផតជាទនងវីផដលតតរូវបានអត់នអានកនាបុងវប្ធម៌ និងកតមតតរូវបានរាយរោរណ៍។ កបុរារជានតចីនផដល

 រស់នៅអនា្តាមផ្ចូវកនាបុងតបនទសបង់រ្ោនដស និងងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស រាយរោរណ៍្ ពួកន្របានចាកនចញពីផទាះនដីម្នី្រចនចញពីរោររនំលាភបំពាន
 ផ្ចូវរោយ និងផ្ចូវនភទ។ នៅកម្ពបុជា សស្តីវយ័នកមាងតតរូវបានន្រយល់្ ទទួលយករោររនំលាភបំពាននោយសាវ មី នហយីជាញលឹកញាប់ សស្តីផដលប្តលឹងបរហិារោររនំលាភបំពានននះ ឬសស្តីផដល

 ចាកនចាលសាវ មី តតរូវបានតករុមត្ររួសារ និងសហ្រមន៍ចាត់ទបុកជាសស្តីមិនលអែ។ នវាហារសាសស្តកនាបុងវប្ធម៌នដីម្ទីទួលយករោររនំលាភបំពាននោយនស្ងៀមសា្ង ត់ និងភ័យខ្ាចរោរវនិិច័្យ
នោយសង្គម នតចីនផតរារាងំមិនឱ្យសស្តីផសវងរកជំនួយ ឬបងាហា ញអត្តសញ្ញា ណជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

តួនាទីសំខាន់ៗរបស់នជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម៖
• រោរតស៊ចូមតិឱ្យរានរោរ្្ស់ប្តចូរនគ្លននយបាយ និងរោរអនបុវត្តរបស់ស្ាប័នផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរកសាងរោរយល់ដលឹងរបស់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលតតរូវបានលាក់បាងំ ឬសហ្រមន៍ងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ
• រោរនលីកកម្ពស់រោរចចូលរមួ និងទីភ្នា ក់ងាររបស់ជនរងនតគ្ះ និងសហ្រមន៍ផដលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យកនាបុងរោរនធវីនទសន្តរតបនវសនន៍ោយសបុវត្ិភ្ព និងសកមមាភ្ព

តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និង
• រោរនដញនោលឥរយិបថបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ និងរោរយល់ន�ញីផបបអវជិជារានចំនពាះជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

យជើងឯកយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម ពបងលងសមត្ថភាព និងចយំណឹះដលងស្ពីីអយំពើជួញដចូរមននុស្ស
តាមរយៈភ្ពជានដ្រចូជាមយួអង្គរោរនទសន្តរតបនវសនអ៍ន្តរជាតិ នងិនតរោមតកបខណ័្ឌ ននសកមមាភ្ពសកលតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស និងរោររត់ពន្ជននទសន្តរតបនវសន៍ 

 UNODC កំពបុងនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រមកពីតបនទសនដ្រចូ នដីម្ចីាប់នផ្តីមបណា្ត ញសស្តី GLO.ACT កនាបុងនគ្លបំណងនលីកន�ងីពីអនំពីជួញដចូរមនបុស្ស និងរោររត់ពន្
 ជននទសន្តរតបនវសន៍ផដលរានលក្ខណៈផផអែកតាមនយនឌ័រ។ នោយសារផលប៉ាះពាល់ជាបន្តបនាទា ប់ននជំងឺកចូវដី ១៩ បណា្ត ញននះតតរូវបានចាបន់ផ្តីមន�ងីតាមអនឡាញ  

នតរោមរោរគ្តំទនោយវា្រមានិកតមិតខ្ពស់ និងចចូលរមួនោយនភ្ៀវកិត្តិយសជាង ៧០ នាក់។ បណា្ត ញននះន ្្ត តនគ្លនៅនលីមសន្តជីាសស្ត ីនិងបបុរសជានជងីឯកសិទ្ិសស្តីផដលនធវី
 រោរងារកនាបុងវសិ័យតាក់ផតងនគ្លននយបាយ វសិ័យយបុត្តធិម៌ ស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់ សង្គមសបុីវលិ និងស្ាប័នពាក់ព័ន្នផ្សងនទៀតកនាបុងមចូលោ្ឋ ន។ ដចូនចនាះ UNODC នលឹងពតងលឹង

សមត្ភ្ព ចំនណះដលឹង និងធនធានផដលផ្តល់ជចូនបណា្ត ញននះ ដចូចជា តាមរយៈរោរផណនា ំនិងរោរបងវលឹកបងាហា ត់។

ផផនាកននះផ្តល់ទិដ្ឋភ្ពរមួស្តីពីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសំខាន់ៗ ៥ កនាបុងរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ តំណភ្ជា បផ់ដលបញចាចូ ល
កនាបុងផផនាកននះ ផ្តលរ់ោរផណនាសំ្តីពីរនបៀបអនបុវត្តអភិតកមទាងំននះ។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
11
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ចង់ែស្ងយល់បថន�ម?
ទស្សនាទានសខំាន់ៗក្ននុងម៉ចូឌនុលយនឹះ

ការយរើ្យអើង
  រោនរសីនអីងសំនៅនលីរោរតបតពលឹត្តមិននសមាីភ្ពចំនពាះមនបុស្សរានា ក់ នោយសារអត្តសញ្ញា ណរបស់ពួកន្រ ឬនោយសារចរតិលក្ខណៈរបស់ពួកន្រ។ ជាញលឹកញាប់ រោរនរសីនអីងផផអែក
នលីចរតិលក្ខណៈ ដចូចជា អាយបុ នយនឌ័រ ពចូជសាសន៍ ពិរោរភ្ព ជាតិពន្បុ និងសាសនា ភ្ពជាប់ពាក់ព័ន្ខាងននយបាយ ទំននារផ្ចូវនភទ និង/ឬវណ្ណៈសង្គម/ភ្ពតកីតក។

អេិបកមមិនបង្កយបគះថ្្ក់
  អភិតកមននះទាមទារឱ្យ្រនតរាង ឬសកមមាភ្ពនានានធវីរោវភិ្្រហានិភ័យផដលអាចនកីតន�ងីនោយសាររោរតបតពលឹត្ត ឬរោរពតងលឹងរោរនរសីនអីងនោយអនចតនា និង/ឬវសិមភ្ព
កនាបុងបរបិទននអន្តរា្រមន៍មួយ ពិនិត្យហានិភ័យយ៉ា ងតបតិសកមមា និងចាត់វធិានរោរផកតតមរូវតបសិននបីអាច នដីម្ធីានា្ បបុរស និងសស្តីបានចចូលរមួ និងទទួលបានអត្តបនយជន៍។

ការវិភាគយយនឌ័រ
  រោរវភិ្្រនយនឌ័រជាឧបករណ៍វទិយោសាសស្តសង្គមផបបវភិ្្រសតរាប់កំណត់រក ផសវងយល់ និងពន្យល់ពី្ររ្ាតរវាងបបុរស និងសស្ត ី ផដលនលចន�ងីកនាបុងត្ររួសារ សហ្រមន៍ និង

 តបនទស និងភ្ពពាក់ព័ន្ននបទោ្ឋ នសង្គម និងទំនាក់ទំនងអំណាចកនាបុងបរបិទជាក់លាក់មួយ។ ជាទចូនៅ រោរវភិ្្រននះពាក់ព័ន្នលឹងរោរពិនិត្យភ្ពខបុសគ្នា ននស្ានភ្ពរបស់សស្តី និង
 បបុរស    និងលទ្ភ្ពខបុសគ្នា កនាបុងរោរទទួលបានតទព្យសម្ត្តិ ធនធាន ឱរោស និងនសវា ឥទ្ិពលននតួនាទី និងបទោ្ឋ ននយនឌ័រនលីរោរផបងផចកនពលនវលារវាងរោរងារផ្តល់តបាក់ឈនាួល 
 រោរងារមិនផ្តល់តបាក់ឈនាួល (ឧ. រោរចិញចា លឹមតកពះ និងរោរផថទាសំរាជិកត្ររួសារ) និងសកមមាភ្ពអនាកសមា័ត្រចិត្ត ឥទ្ិពលននតួនាទី និងបទោ្ឋ ននយនឌ័រនលីតួនាទីដលឹកនា ំនិងរោរនធវីនសចក្តី

 សនតមចចិត្ត ឧបស្រ្គ ឱរោស នងិចំណបុ ចចាប់នផ្តមីសតរាប់រោរបតងរួម្ររ្ាតនយនឌរ័ និងរោរបនងកនីភ្ពអង់អាចរបសស់ស្ត ីនងិផលប៉ាះពាលន់ផ្សងៗផដលអាចនកតីនចញពនីគ្លននយបាយ 
និងកមមាវធិីអភិវឌ្ឍន៍នលីបបុរស និងសស្តី រមួទាងំផលវបិាកនោយអនចតនា ឬអវជិជារាន។

អំយពើហិង្សាសផអែកយលើយយនឌ័រ
  សនំៅនលីទនងវផីដលតបតពលឹត្តផទាបុយពីឆនទាៈរបសម់នបុស្សរានា ក់ នងិផផអែកនលីបទោ្ឋ ននយនឌរ័ និងវសិមភ្ពននទនំាកទ់នំងអណំាច។ អនំពីហងិសាននះរមួបញចាចូ លរោរ្ររំាមតបតពលឹត្តអនំពីហងិសា 

 និងរោរបង្ខិតបង្ខំ និងអាចរានលក្ខណៈជាអំនពីហងិសាផ្ចូវរោយ អំនពីហងិសាផ្ចូវចិត្ត អនំពីហងិសាផ្ចូវអារមមាណ៍ ឬអនំពីហងិសាផ្ចូវនភទ និងអាចរានទតមង់ជារោរបដិនសធមិនផ្តល់ធនធាន ឬ
លទ្ភ្ពទទួលបាននសវា។ អំនពីហងិសាននះបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ដល់សស្តី នកមាងតសី បបុរស និងនកមាងតបរុស។

្មភាពយយនឌ័រ
  សមភ្ពនយនឌរ័្ឺរនៅនពលផដលមនបុស្សត្រប់នភទ រានសិទ្ ិរោរទទលួខបុសតតរូវ នងិឱរោសនសមាភី្ព។ មនបុស្សត្របរ់ចូបសបុទ្ផតរងផលប៉ាះពាលន់ោយសារវសិមភ្ពនយនឌរ័ មនិ្
សស្តី បបុរស  នងិអនាករានទំននារនៅនភទណាមួយ ឬរាននភទចតមរុះ កបុរារ នងិតករុមត្ររួសារន�យី។

ភាពបប្ពវែគ្្
  ភ្ពតបសពវគ្នា រវាងទតមង់ ឬតបព័ន្ននរោរន្រៀបសងកត់ រោរតតរួតតតា ឬរោរនរសីនអីង។ ភ្ពតបសពវគ្នា កត់សរា្គ ល់ និងពិនិត្យអន្តរកមមារវាងកតា្ត ជីវសាសស្ត កតា្ត សង្គម និង

 
កតា្ត វប្ធម៌ ដចូចជា នយនឌ័រ ពចូជសាសន៍ វណ្ណៈ សមត្ភ្ព អត្តសញ្ញា ណផ្ចូវនភទ តតកចូល និងអត្តសញ្ញា ណនផ្សងនទៀត នៅកតមិតចតមរុះ និងជាញលឹកញាប់ កនាបុងនពលដំណាលគ្នា  ផដល

 រមួចំផណកឱ្យរានរោរនរសីនអីង និងវសិមភ្ព។ ភ្ពតបសពវគ្នា កំណត់្ ទតមង់នផ្សងៗននរោរន្រៀបសងកត់កនាបុងសង្គម ដចូចជា រោរតបរោន់ពចូជសាសន៍ រោរនរសីនអីងនភទ និងរោរសអែប់មនបុស្ស
តសឡាញ់នភទដចូចគ្នា  រានភ្ពពាក់ព័ន្គ្នា  និងបនងកីតជាតបព័ន្ននរោរន្រៀបសងកត់ផដលឆ្បុះបញ្ចា ងំពភី្ពតបសពវគ្នា ននទតមង់ចតមរុះននរោរនរសីនអីង។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
12

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf


ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

បកុម LGBTQ+
  LGBTQ+ សំនៅនលីតករុមសស្តីតសឡាញ់សស្តី បបុរសតសឡាញ់បបុរស អនាកប្តចូរនភទ អនាកផដលមិនកំណត់្ខ្ួនជាមនបុស្សតបរុស ឬមនបុស្សតសី និង អនាកផដលនកីតមករានតបោប់បន្តពចូជ
ទាងំពីរនភទ។  អាចរានពាក្យរោត់នផ្សងៗជានតចីនផដលតតរូវបាននតបីតបាស់កនាបុងបរបិទនផ្សងៗ។

ការលំរាក/ការមិនទទួលរានការយកែិត្ទុកដាក់
  រោរលំបាក/រោរមិនទទួលបានរោរយកចិត្តទបុកោក់ ជាទតមង់មួយននរោរចាញ់នតបៀបតសរួចតសាវ និងបន្តជាប់ ផដលចាក់ឫសកនាបុងវសិមភ្ពផដលបងកប់កនាបុងសង្គម។

ការ្ត់យែញពី្ង្គម
  រោរ្ត់នចញពីសង្គមជាបាតបុភចូតពហបុវសិ័យផដលមិនកំណត់តតលឹមរោរលំបាកផផនាកនសដ្ឋកិចចា។  ភ្ពតកីតក្រឺជាផផនាកដ៏សំខាន់មួយននរោរ្ត់នចញ។ ដចូនចនាះ ដំនណីររោរ្ត់នចញពី
សង្គមពាក់ព័ន្នលីសពីរោរបនងកីនលទ្ភ្ពទទួលបានធនធាននសដ្ឋកិចចា។

បរិយាបន្ន្ង្គម
  បរយិបននាសង្គមជាដំនណីររោរននរោរផកលមអែលក្ខខណ្ឌ ននរោរចចូលរមួរបស់បបុ្រ្គល និងតករុមនានាកនាបុងសង្គម នពាល្រឺរោរបនងកីនសមត្ភ្ព ឱរោស និងនសចក្តីនថ្ថនាចូររបស់ជនជួបរោរ

 លំបាក (តតរូវបាន្ត់នចញពីសង្គម) នោយសារអត្តសញ្ញា ណរបស់ពួកន្រ។

ផ្នត់គំនិត
 ផនាត់្រនំិតតតរូវបានសនមាតជាឥរយិបថវជិជារាន និងអវជិជារាន និង្រំនិតវជិជារាន និងអវជិជារានស្តីពីបបុរស សស្តី និងអនាករានទំននារផ្ចូវនភទ ឬអត្តសញ្ញា ណនយនឌ័រណាមួយ។ ឥរយិបថ

 ទាងំននះពាក់ព័ន្នលឹងរនបៀបផដលមនបុស្ស្រួរផតងខ្ួន នស្ៀកពាក់ តបតពលឹត្ត ក្តីរពំលឹងទបុកនលីពួកន្រ និងតួនាទីផដលពួកន្រ្រួរបំនពញកនាបុងត្ររួសារ សង្គម និងនៅនពលនធវីអន្តរកមមាជាមួយស្ាប័ន

 នផ្សងៗ ដចូចជា ស្ាប័នសបុខាភិបាល និងនសវាសង្គម និងស្ាប័នយបុត្តិធម៌តពហមាទណ្ឌ ។ ផ្នត់គំនិតសដលបង្កយបគះថ្្កត់តរូវបានកំណត់ជាទតមង់មួយននរោរនរសីនអីង និងជារោររនំលាភសិទ្ ិ
មនបុស្ស។ ផនាត់្រំនិត ឬជំននឿផផអែកតាមនយនឌ័រនលឹងបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ តបសិននបីវានធវីឱ្យប៉ាះពាល់ដល់សមត្ភ្ពរបស់សស្តី ឬបបុរសកនាបុងរោរអភិវឌ្ឍសមត្ភ្ព ទ្ា ល់ខ្ួន នឈាងចាប់អាជីព និង

 សនតមចចិត្តនលីជីវតិ និងផផនរោរជីវតិរបស់ពួកន្រ។

អេិបកមយ្ត្តការយកែិត្ទុកដាក់យលើជនរងយបគះ
  អភិតកមននះសំនៅនលីរោរន ្្ត តអាទិភ្ពនលីសិទ្ិ តតមរូវរោរ និងបំណងតបា ន្ា របស់ជនរងនតគ្ះ។ អភិតកមននះផផអែកនលីបណ្តបុ ំ នគ្លរោរណ៍ និងជំនាញផដលជាម្រ្គបុនទសក៍សតរា
ប់អនាកជំនាញ (មិន្ិរតពីតួនាទី) កនាបុងរោរតប�ចូករោរងារជាមួយអនាកផដលទទួលរង អំនពីហងិសាផ្ចូវនភទ ឬអំនពីហងិសាទតមង់នផ្សងនទៀត។ អភិតកមននះរាននគ្លបំណងបនងកីតបរយិរោ
សគ្តំទផដលរានរោរនគ្រពសិទ្ិជនរងនតគ្ះ និងផ្តល់នសចក្តីនថ្ថនាចូរ និងរោរនគ្រពដល់ពួកន្រ។ អភិតកមននះជួយនលីកកម្ពស់រោរសា្ត រន�ងីវញិ និងសមត្ភ្ពរបស់ជនរងនតគ្ះកនាបុងរោ
រកំណត់ និងបងាហា ញពីតតមរូវរោរ និងបំណងតបា ន្ា  ក៏ដចូចជាពតងលឹងសមត្ភ្ពរបស់ពួកន្រកនាបុងរោរសនតមចចិត្តនលីអន្តរា្រមន៍នានា។

អំយពើជួញដូរមនុ្្ស
  អំនពីជួញដចូរមនបុស្សជាបទនលមាីសអន្តរជាតិផដលពាក់ព័ន្នលឹងរោរទទួលបានមនបុស្សនោយនតបីតបាស់ករ្ាងំ រោរនបាកបនញ្្ត ឬរោរបង្ខិតបង្ខំកនាបុងនគ្លបំណងនកងតបវញ័ចា បបុ្រ្គល

 
ននាះនដីម្ទីទួលបានតបាក់ចំនណញតាមរយៈរោរងារនោយបង្ខំ ឬរោរងារផ្ចូវនភទ។ អំនពីជួញដចូរមនបុស្សអាចពាក់ព័ន្នលឹងរោរនកងតបវញ័ចា ផ្ចូវនភទ ឬករ្ាងំពលកមមា ឬទាងំពីរ។ សកមមាភ្ព

 ននះតតរូវបានជំរបុញនោយតតមរូវរោររោរងារផ្ចូវនភទ និងករ្ាងំពលកមមាន្ក និងសតមប សតមរួលនោយចនន្ាះតបនហាងកនាបុងរោរត្រប់ត្រងតពំផដន រោរគ្មា ននីតិរដ្ឋ រោរមិនផ្តនាទា នទាសអនាក
 តបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស រោរសម្រំនិតគ្នា នោយមសន្តីពបុករលួយ និងបនចចាកវទិយោទំនាក់ទំនងសម័យទំននីប។ ពិធីសារ Palermo បានកំណត់និយមន័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សជា រោរ
 នតជីសនរសី រោរដលឹកជញជាចូ ន រោរនផទារ រោរផ្តល់កផន្ងសានា ក់នៅ ឬរោរទទួលយកមនបុស្ស តាមរយៈរោរ្រំរាមកំផហង ឬរោរនតបីករ្ាងំបាយ ឬទតមង់នផ្សងនទៀតននរោរបង្ខិតបង្ខំ រោរចាប់ពតងត់ 

រោរនកងបន្ំ រោរនបាកបនញ្្ត រោរបំពានអំណាច ឬស្ានភ្ពននភ្ពងាយរងនតគ្ះ ឬរោរផ្តល់ ឬរោរទទួលបានរោរទចូទាត់ ឬអត្តបនយជន៍នដីម្សីនតមចបានរោរយល់តពមពីបបុ្រ្គលផដល 
រានអំណាចត្រប់ត្រងនលីបបុ្រ្គលរានា ក់នផ្សងនទៀត កនាបុងនគ្លបំណងនកងតបវញ័ចា ។

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
https://www.endvawnow.org/en/articles/652-survivor-centred-approach.html
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf


ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ឯកសារបថន្ថម

យយនឌ័រ និង្្នត់គំនិតសង្គម និងឥរយិាប្

• ្រនតរាង្្ស់ប្តចូររបស់អង្គរោរផ�រអន្តរជាតិ រានព័ត៌រាន និងឧបករណ៍ជានតចីនស្តីពីរនបៀបនោះតសាយបទោ្ឋ នសង្គម ៖ CARE Tipping Point Project, Social 

Norms Innovations Series។

• Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) (2017) The Gender Dimensions of Human Trafficking, issue brief #4. 

• International Labour Organization (2019) Changing Attitudes and Behaviour Towards Women Migrant Workers in ASEAN: Technical 

Regional Meeting, International Labour Organization, Bangkok. 

• UNFPA How to transfer a social norm? 

• Womankind Worldwide (2017) Standing with the Changemakers: lessons from supporting women’s movements, Womankind Worldwide, 
London. 

ជនមានពិការភាព

• Australian Network on Disability: A beginner’s guide to accessible content ផ្តល់្រន្លឹះស្តីពីរោរបនងកីតរោរពិពណ៌នារចូបភ្ពតបកបនោយតបសិទ្ភ្ព 
ចំណងនជីងតបកបនោយអត្ន័យ ឬចំណងនជីងរងសតរាប់វនីដអចូ។

• CBM Australia End the cycle Video toolkit ផ្តល់ម្រ្គនទសក៍សតរាប់រោរផលិតវនីដអចូផដលរមួបញចាចូ ល និងអាចចចូលនមីលនោយជនរានពិរោរភ្ព។

   (2017) CBM, Disability Inclusive Development Toolkit.

• Center for Victim Research (2018) Human Trafficking Victims: with Disabilities or Mental Illness: Annotated Bibliography, Center for 
Victim Research, United States. 

• Office for Victims of Crime (2014) How to Identify and Communicate with Human Trafficking Victims with an Intellectual and/or 

Developmental Disability. 

• Plan International Disability Awareness Toolkit. 

• USAID (2017) Integrating Disability into Gender Analysis: An Additional Help for ADS Chapter 205 

   (2012) Women with Disabilities in the Europe & Eurasia Region.

   (2005) Supporting Victims: Victim Populations: Victims with Physical, Cognitive, or Emotional Disabilities, (OVCTTAC), United States.

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbdl461/files/publications/icat-ib-04-v.1.pdf
https://inclusive.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/124634/Accessible-and-Inclusive-Community-Events-toolkit.pdf
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-DID-TOOLKIT-accessible.pdf
https://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2017/06/Disability-Awareness-Toolkit-African-English.pdf
https://caretippingpoint.org/innovation/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_715939.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_UNICEF_FGM_17_Report_web.pdf
https://www.womankind.org.uk/docs/default-source/default-document-library/standing-with-the-changemakers.pdf?sfvrsn=0
https://ncvc.dspacedirect.org/bitstream/handle/20.500.11990/1023/CVR_Biblio_Trafficking_508.pdf
https://www.ovcttac.gov/downloads/Trafficking/files/TA%20Webinar%20OVC_Grantees%20April%202014_PPT%20-508c_5_20_2014.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205saa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/EE-Gender-Analysis-Toolkit-June-2012.pdf
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/victims-with-physical-cognitive-or-emotional-disabilities/


ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នហតបុអវីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
រានសារៈសំខាន់នៅនពលនធវីរោរងារ 
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស?

នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន 
លក្ខណៈដចូចនម្តចកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
អវីខ្ះផដលរានភ្ពពាក់ព័ន្បំផបុតនលឹងរោរ
ងារតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

បករុមសាសនាភាគតិច និងបករុមជនជាតិភាគតិច

• UNESCO’s Intercultural Dialogue knowledge platform រានឧបករណ៍ នងិធនធានសតរាបប់នងកនីរោរយលដ់លឹង នងិកសាងសមត្ភ្ពនលតីបធានបទស្តពីភី្ព
ចតមរុះ និងបរយិបននា៖ Intercultural Dialogue Resources Toolbox

បញ្ហា បករុម LGBTQ+

• វទិយោស្ានសិកសាអភិវឌ្ឍន ៍រានតារាងតតរួតពិនតិ្យរោរោកប់ញចាចូ លរោរពចិារណាអពីំតករុម LGBTQ+ កនាបុង្ំរនតិផ្តួចនផ្តមីអភិវឌ្ឍន៖៍ LGBTQ+ Inclusion in International 

Development Programming: A checklist for UK Aid Connect proposals 

• The Network/La Red (2017) Dos and Don’ts for working with LGBTQ+ people

• Polaris (2015) Breaking Barriers: Improving services for LGBTQ+ Human Trafficking Victims, Polaris, United States. 

• US AID (2014) USAID, Toolkit for integrating LGBTQ+ rights activities into programming in the E&E Region. 

បនុរស និងកញ្ប់ឧបករណ៍អននុវត្កមមាវិធីបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

• OVCTTAC (2005) Supporting Victims: Victim Populations: Male Victims. 

• SIDA (2016) Hot issues women’s organizations and engagement with men.

 ការរពំលងទនុកក្ននុងម៉ចូឌនុលបនាទា ប់

 កនាបុងផផនាកបនាទា ប ់នយងីនលឹងពន្យល់្នតីនហតបុអវរីោរវភិ្្រនយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គម ជាជំហានដបំចូងដ៏ចាបំាចន់ៅនពលនតបតីបាសត់ជរុងនយនឌ័រ នងិបរយិបននា
សង្គមកនាបុងរោរតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស និងផ្តល់រោរផណនាសំ្តពីរីនបៀបវភិ្្រនយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គមឱ្យបានត្រប់តជរុងនតជាយ។ នតរៅពនីនះ រានរោរ
ផ្តល់្ំរនិតស្តពីរីនបៀបនតបីតបាស់លទផ្លរកន�ញីពរីោរវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមសតរាបផ់កលមអែរោរនរៀបចផំផនរោរ រោរបនងកតី និងរោរអនបុវត្តសកមមាភ្ព
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស។
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https://www.ukaiddirect.org/wp-content/uploads/2017/03/LGBT-Inclusion-Checklist-UK-Aid-Connect.pdf
https://www.ukaiddirect.org/wp-content/uploads/2017/03/LGBT-Inclusion-Checklist-UK-Aid-Connect.pdf
https://polarisproject.org/resources/breaking-barriers-improving-services-for-lgbtq-human-trafficking-victims/
https://en.unesco.org/interculturaldialogue/resources?q=&lang=&region=&topic%5B%5D=62&purpose%5B%5D=100
https://avp.org/wp-content/uploads/2017/04/TNLR_Dos_and_Donts_Working_with_LGBTQ.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/LGBT%20Toolkit%20092414.pdf
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/male-victims/
https://www.sida.se/contentassets/498a55c663ed4f3182692930289bf25a/brief-hot-issue-womens-org-and-men.pdf


ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ម៉ឌុូលទី ៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវតីតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខះ្កនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 

 ការពិពណ៌នា៖ ម៉ាចូឌបុលននះពន្យល់្ នតីនហតបុអវរីោរវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមជាជំហានដបំចូងចាបំាចន់ៅនពលនតបីតបាសត់ជរុងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរ
 តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងផ្តល់្រន្លឹះ និងរោរផណនាសំ្តីពីរនបៀបវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមឱ្យបានត្រប់តជរុងនតជាយ។ ម៉ាចូឌបុលននះករ៏ានសំណួរ និងចំណបុ ច

ចាបន់ផ្តីមសតរាបរ់ោរនតបីតបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ជាសនិទានភ្ពសតរាប់សកមមាភ្ពនៅនពលនរៀបចំផផនរោរ បនងកីត និងអនបុវត្តរោរ
នធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផងផដរ។

យតើអ្ីជាការវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម?

 ការវិភាគយយនឌ័រ    ជាសំណបុំ រងននរោរវភិ្្រសង្គមនសដ្ឋកិចចាផដលតតរូវបាននតបតីបាស់សតរាប់កំណត់ ផសវងយល់ នងិពន្យល់ 
ពីទំនាក់ទំនងរវាងបបុរស និងសស្តីផដលនលចន�ងីកនាបុងត្ររួសារ   សហ្រមន៍   និងតបនទស   ក៏ដចូចជាកំណតភ់្ពពាក់ព័ន្ននបទោ្ឋ ន

 នយនឌ័រ និងទំនាក់ទំនងអំណាចកនាបុងបរបិទជាក់លាក់។

 រោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ក៏វភិ្្រពីបទពិនសាធន៍ននរោរលំបាក ឬរោរ្តន់ចញតករុមនផ្សងនទៀតនោយសារ 
តទព្យសម្ត្ត ិពិរោរភ្ព ស្ានភ្ពនសដ្ឋកិចចា  ទីតាងំ វណ្ណៈ/ជាតិពន្បុ ទនំនារផ្ចូវនភទ និងសាសនាផងផដរ។    ជាពិនសស រោរវភិ្្រនយនឌរ័ 

 និងបរយិបននាសង្គមពិចារណាពីសហត្ិភ្ព និងអន្តរកមមារវាងអត្តសញ្ញា ណទាងំននះ (ភ្ពតបសពវគ្នា ) និងរនបៀបផដលអត្ត
 សញ្ញា ណទាងំននះអាចបងកជាទតមង់សមាបុ្រសាមា ញននការយរើ្ យអើង    និងឧបស្រ្គរារាងំលទ្ភ្ពទទួលបាន និងរោរចចូលរមួ។

 រោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមបងាហា ញតបាប់នយងីអំពីចំណបុ ចខាងនតរោម ៖

ការសណនាំរប្់ USAID 

្បរោប់ការវិភាគយយនឌ័រ 

និងបរិយាបន្ន្ង្គម

្រន្លឹះរបស់ USAID សតរាបរ់ោរវភិ្្រ 
នយនឌ័រ នៅកតមតិសកមមាភ្ព 

ឬកតមិត្រនតរាង

រោរោក់បញចាចូ លសមភ្ពនយនឌ័រ និងរោរ 
បនងកីនភ្ពអង់អាចរបស់សស្តីកនាបុងវដ្ត 

កមមាវធិីរបស់ USAID (ADS ជំពចូក ២០៥)

ការសណនាំ និងឧបករណ៍ជាជំហានៗក្ននុង

ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម

ឯកសារជំនួយសាមា រតីរបស់ World Vision

ACDI/VOCA រោរវភិ្្រនយនឌ័រ រោរ 
វាយតនម្ និងសវនកមមា៖ នសៀវនៅ 
ផណនា ំនិងឯកសារជំនួយសាមា រតី

នសៀវនៅផណនាសំ្តីពីសវនកមមានយនឌ័រ 
អន្តរកមមា៖ ឧបករណ៍សតរាប់សវ័យ 

វាយតនម្ និងរោរ្្ស់ប្តចូរកនាបុងស្ាប័ន

នគ្លរោរណ៍ និងសរាសភ្្ររបស់ SIDA

កមមាវធិីបណ្តបុ ះបណា្ត លស្តីពីរោរវភិ្្រនយន
ឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

វើយដអូ

តកបខ័ណ្ឌ វភិ្្រនយនឌ័រ
ទស្សនាទានននរោរវភិ្្រនយនឌ័រ

យតើបុគ្គល 

ឬតករុមសង្គមណាខះ្ផដល 
តបឈមនលឹងរោរលំបាក 

ឬរោរ្ត់នចញ?

យហតុអវែបីបុ្រ្គល 
ឬតករុមមួយចំនួនតតរូវបាន្ត់នចញ 
(នោយពិចារណាពីបរបិទវប្ធម៌ 

ននយបាយ ស្ាប័ន និងនសដ្ឋកិចចា)?

យតើចាបំាច់តតរូវ្្ស់ប្តចូរអវីខ្ះ 
នដីម្នីលីកន�ងីពីរោរនរសីនអីង 
និងនលីកកម្ពស់បរយិបននាឱ្យ 

បានត្រប់តគ្ន់?

យតើរោរនរសីនអីងផស្តងន�ងី និង 
នកតីន�ងីកនាបុងរោរចចូលរមួ លទ្ភ្ព 
ទទួលបាន ទីភ្នា ក់ងារ  សំន�ង 
ឬឥទ្ិពល នោយរនបៀបណា?

យ៉ាងយហាចោស ់ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមនលងបបមចូលទិន្នន័យស្ពីីថ្្នកខាងយបកាម៖

• ចបាប់ នគ្លននយបាយ បទបញញាត្តិ និងរោរអនបុវត្តកនាបុងស្ាប័ន នដីម្កីំណត់្នតីរានរោរនរសីនអីង ឬនទ
• បទោ្ឋ នវប្ធម៌ និងជំននឿ នដីម្ផីសវងយល់្នតីតករុមមួយចំនួនជួបរោរលំបាក ឬតតរូវបាន្ត់នចញ ឬនទ និងយលរ់ោន់

ផតចបាស់ពីកតា្ត កនាបុងមចូលោ្ឋ នផដលជំរបុញនទសន្តរតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• តនួាទី នងិរោរទទលួខបុសតតរូវរបសប់បុ្រ្គល នងិតករុមកនាបុងសង្គមនដមី្យីល់ពទីនំាកទ់នំងអណំាច និងឥទ្ពិល នងិទីភ្នា កង់ារ

 របស់តករុមសង្គមមួយចំនួន
• លទភ្្ពទទលួបាន និងរោរត្របត់្រងតទព្យសម្ត្ត ិនងិធនធាន អាចឱ្យរានរោរកណំត់ចលករនសដ្ឋកិចចា នងិបា៉ា ន់តបរាណ

 
អនាកផដលតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

• ្រំរចូននអំណាច និងរោរនធវីនសចក្តីសនតមចចិត្ត នដរីតួនាទីកនាបុងរោរកំណត់ហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ក៏ដចូចជារោរចចូល
 រមួរបសជ់នរងនតគ្ះ និងតករុមងាយតបឈមនលឹងហានភិយ័កនាបុង្ំរនតិផ្តួចនផ្តមីស្តពីរីោរនធវនីទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ភិ្ព 
 និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។
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https://www.worldvisionphilanthropy.org/resources/gesi
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/03/Gender-Audit-Handbook-2010-Copy.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/03/Gender-Audit-Handbook-2010-Copy.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt865.pdf
https://www.usaid.gov/ads/policy/200/205
http://www.acdivoca.org/wp-content/uploads/2016/07/ACDI-VOCA-Gender-Analysis-Manual.pdf
https://www.sida.se/English/publications/159386/gender-analysis--principles--elements/
http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/06/02_Gender_Analysis.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_6vk6ZLrAhXYCGMBHRxkC98QtwIwAnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVv0HyrHB3uQ&usg=AOvVaw10UfkR2cP7aZ-1gbPn76dn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_6vk6ZLrAhXYCGMBHRxkC98QtwIwAXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvK-FS57O-MY&usg=AOvVaw28FCdu8Y8E59F20N47joc-


ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវីតតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 

យេតនុអ្ីបតរូវវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងគយបមាងបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស?

ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមសបមាប់កមមាវិធី និងសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស នលងជួយ៖
• បនងកនីរោរយលដ់លឹង និងរោរ្ិរត្រចូរពនីយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមសខំាន់ៗកនាបុងបញ្ហា តបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស
• កណំត់រក នងិនដញនោលឫស្រល់ននបញ្ហា នយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម (ជាពនិសសពាកព់ន្័នលឹងបទោ្ឋ ននសដ្ឋកិចចា ននយបាយ ស្ាប័ន និងសង្គម និងវប្ធម៌)
• បនងកតី និងអនបុវត្តសកមមាភ្ពផដលបនំពញតតមរូវរោរ អាទិភ្ព និងភ្ពងាយរងនតគ្ះរបសត់ករុមនគ្លនៅ
• វាយតនម្ផលវបិាកវជិជារាន និងអវជិជារានននសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្សនលតីករុមនគ្លនៅ ដចូចជា បបុរស សស្តី ឬជនរានពិរោរភ្ព
• លបុបបបំាត់រោរយល់ខបុសទចូនៅជបុវំញិជនរងនតគ្ះ និងតករុមងាយតបឈមនលឹងហានភិយ័ ដចូចជា តនួាទីរបស់អនាកអនបុវត្តកនាបុងដំនណីររោរជួញដចូរមនបុស្ស
• តបសនិនបនីធវនី�ងីកនាបុងនពលបនងកតីសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស រោរវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមនលឹងធានារោរន ្្ត តអាទិភ្ពនលរីោរពចិារណាពី

 នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម នហយីនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមនលឹងរ្ោយជាចណំបុ ចសនាចូលននសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស។

យតើមានជំហានអ្ីខលែឹះក្ននុងការវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម?
១. បយង្កើតលក្ខខណ្ឌយយាង្បរោប់ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម

២. យបជើ្យរើ្អ្នកជំនាញយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម ឬកំណត់រកនរណារោ្្ក់ក្ននុងគយបរោងឱ្យយ្វែើការវិភាគ

៣. ធានាថ រោនថវិកាបគប់បគន់្បរោប់ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម៖
• សរិោ្ខ សាលា ឬកិចចាតបជបុជំាមយួបបុ្រ្គលកិ និងអនាកពាក់ពន្័នផ្សងនទៀត
• តបាកន់បៀវត្សរ/៍នថ្ឈនាួលសតរាបទី់តបលឹកសា/អនាកជំនាញនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម
• សាហ៊បុយនធវដីនំណីរចបុះជួបនដ្រចូ នងិអនាកពាក់ពន្័តាមនខត្ត (តបសនិនបចីាបំាច)់
• រោរនបាះពបុម្ពផសាយ
• សរិោ្ខ សាលាផ្សពវផសាយកនាបុងចនំណាមបបុ្រ្គលកិ និងនដ្រចូ
• មចូលនិធសិតរាប់រោរពនិតិ្យន�ងីវញិតាមដំណាក់រោលនលរីោរវភិ្្រ។

៤. កំណត់យពលយវលា និងយបគងការវិភាគ (យា៉្ងតិែ ១ សខ)

៥. បបមូលទិន្នន័យពីបបេពយផ្សងៗ ៖ ចងតកងឯកសារពីរបាយរោរណ៍អន្តរជាត ិដចូចជា របាយរោរណ៍ស្តពីនីគ្លនៅអភិវឌ្ឍនត៍បកបនោយចីរភ្ព និងអនបុសញ្ញា ស្តពីសីទិិម្នបុស្ស 
របាយរោរណ៍របសត់កសងួរោរបរនទសសហរដ្ឋអានមរកិស្តពីអីនំពជីញួដចូរមនបុស្ស ទនិនានយ័ជំនរឿនជាត ិឯកសារនបាះពបុម្ពផសាយ និងរបាយរោរណ៍តសាវតជាវ។ ទិននាន័យបឋមអាច

 តបមចូលពតីករុមនគ្លនៅ សរិោ្ខ សាលា បទសរា្ភ សន ៍ និងរោរពភិ្កសាជាមយួអនាកពាក់ពន្័ទចូលំទចូលាយ (ទាងំពរីនភទ) ផដលនធវរីោរងារពាក់ព័នន្លឹងនទសន្តរតបនវសន៍នោយ
 សបុវត្ភិ្ព អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ឬនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម។ អាចតបមចូលទនិនានយ័បឋមពីជនរងនតគ្ះ/សហ្រមនផ៍ដលតបឈមនលឹងហានិភ័យ ក៏ដចូចជាវយ័ចតមរុះ តករុម
 ជាតពិន្បុ នយនឌរ័ ទនំនារផ្ចូវនភទ និងជនរានពិរោរភ្ព នដីម្ធីានារោរវភិ្្រត្របត់ជរុងនតជាយ។

៦. ការវិភាគ និងការរាយការណ៍៖ អាតសយ័នលីនគ្លបណំងននរោរវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម ន្រអាចនតបតីបាសត់កបខណ័្ឌ វភិ្្រនផ្សងៗ។ ្ររួចងតកងលទផ្លរកន�ី
ញពរីោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរបាយរោរណ៍ ឬតារាងផដលអាចបញចាចូ លកនាបុងរោរនរៀបចំផផនរោរ រោរបនងកតី រោរអនបុវត្ត ឬរោរតតរួតពិនតិ្យសកមមាភ្ព។

៧. សែករំសលកការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមយដើម្បីជំរុញយយាបល់បត�ប់ និងការពិភាក្សា

៨. យ វ្ែើការពិនិត្យយ�ើងវិញតាមដំណាក់កាលយលើការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម៖ នធវបីចចាបុប្ននាភ្ពរោរវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមជាតបចា ំ(ឧ. នរៀងរាល់ពីរបីឆានា មំ្តង) 
 នដមី្ធីានាបចចាបុប្ននាភ្ពខ្លឹមសារ។
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ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវីតតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 

យតើការវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមអាចជួយដលក់ារបយងកើតសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្សយដាយរយបៀបោ?
  ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំរោរជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID កនាបុងតបនទសកម្ពបុជា បាននធវីរោរវភិ្្រនយនឌ័រកនាបុងអន្តរា្រមន៍របរចិញចា លឹមជីវតិកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

 រោរវភិ្្រនយនឌ័របានផ្តល់លទ្ផលរកន�ញីសំខាន់ៗ ៣៖

១.   បបុរស   និងសស្តីរានបទិនសាធនត៍សនដៀងគ្នា ពាកព់ន័ន្លឹងមចូលនហតបុននរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន ៍កតមិតននរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយគ្មា នឯកសារបញ្ជា ក ់រោរនកីនន�ងីននឱរោស 
 និងតបាក់ឈនាួលនតរោយនទសន្តរតបនវសន៍ និងជននទសន្តរតបនវសន៍យ៉ា ងនតចីនផដលតតរូវបាននកងតបវញ័ចា ។ ទាងំបបុរស និងសស្តីសបុទ្ផតរាយរោរណ៍ពីបញ្ហា សបុខភ្ពផ្ចូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ
 នតរោយនពលតត�ប់មកវញិ។

២.  សស្តីទទួលបានតបាក់ឈនាួល និងឱរោសអប់រ ំនិងឱរោសរោរងារតិចជាងបបុរស។

៣. បបុរសកម្ពបុជានតចនីផតនធវនីទសន្តរតបនវសន៍នៅតបនទសនថនដមី្នីធវរីោរងារកនាបុងវសិយ័ននសាទ សណំង់ និងនរាងចតក។ ដចូនចនាះ បបុរសរាយរោរណ៍ពរីោរនកងតបវញ័ចារោរងារ ខ្ពសជ់ាងសស្តី។

លទ្ផលរកន�ញីទាងំននះតតរូវបាននតបីតបាស់នដីម្ជីួយដល់រោរបនងកីត និងអនបុវត្តសកមមាភ្ពចិញចា លឹមជីវតិកនាបុងតបនទសកម្ពបុជា។ សកមមាភ្ពទាងំននះន ្្ត តសំខាន់នលី ៖
• រោរពតងលឹងសមភ្ពនយនឌ័រកនាបុងតករុមសន្សំ
• រោរបណ្តបុ ះបណា្ត ល និងរោរបងវលឹកបងាហា ត់សស្តីឱ្យនធវីអាជីវកមមាខានា តតចូច
• រោរបនងកីនរោរងារចតមរុះដល់សស្តី
• រោរពតងលឹងរោរអនបុនលាមតាមស្តង់ោររោរងារសតរាប់សស្តី និងបបុរស
• រោរតស៊ចូមតិឱ្យនគ្រពសទ្ិសិស្តីកនាបុងរោរនធវនីទសន្តរតបនវសន៍ នធវរីោរ និងនរៀបរោរនោយសបុវត្ភិ្ព  នោយគ្មា នរោរហាមឃាតន់ទសន្តរតបនវស-នផ៍ដលរ លឹតត្តិចល័តភ្ពរបសស់ស្តី។
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ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវីតតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 

យតើគួរបញ្ចូលសណួំរអ្ីខលែឹះក្ននុងការវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមសបមាប់កមមាវិធីបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស?

 នដមី្ផីកសតមរួលរោរវភិ្្រនយនឌ័រ នងិបរយិបននាសង្គមសតរាប្់រនតរាងតបយបុទត្បឆាងំអំនពីជញួដចូរមនបុស្ស ចាបំាចត់តរូវកណំតរ់កពត៌័រានផដលពាកព់ន្័នលឹងតបនទស ឬបរបិទននអំនពជីញួ
 

ដចូរមនបុស្ស។ ឧ. រោរតបមចូលទនិនាន័យផបងផចកជាតបនភទស្តពីនីកិមមាភ្ព ចបាបអ់ននា្ត រតបនវសន៍ នងិអនំពីហងិសាផផអែកនលនីយនឌរ័ ្រពឺាកព័់ន្បផំបុតនលឹង្ំរនតិផ្តួចនផ្តមីស្តពីរីោរនធវនីទសន្តរតបនវសន៍នោយ

 សបុវត្ភិ្ព ផដលន ្្ត តនគ្លនៅនលសីស្តីវយ័នកមាង។ រោរវភិ្្រទិននាន័យស្តពីបីទោ្ឋ នវប្ធម ៌ជំននឿ នងិរោរអនបុវត្ត និងរោរអនបុវត្តចបាប ់និងនគ្លននយបាយ នលឹងរានភ្ពពាកព់ន្័បផំបុតនលឹង្រនតរាង
 ផដលនធវរីោរជាមយួជនរងនតគ្ះជា LGBTQ+។

អនាកអាចសួរសំណួរខាងនតរោមនដមី្សីតមរួលដលរ់ោរវភិ្្រ ៖

អេិរាលកិែ្  

អំណាែ និង

ការយ្វែើយ្ែក្ ី

្យបមែែិត្

យគលនយយារាយ 

ែ្បាប់ យុទ្ធសាស្្ 

កម្មវិ្ីនិងគំនិត 

ផ្តួែយផ្ើម

សា្្នភាព្ង្គម 

យ្ដ្ឋកិែ្

បទដា្្ន្ង្គម  

និងវប្ប្ម៌ ឬែ្បាប ់

ទំយនៀមទរោ្្ប់

• ដ�ើមាៃសាថា បៃ័ ឬរចនាសម្ៃ័្ធអំណាចអ្ីខ្ះសមមាបម់បេុទ្ធមបឆាងំវសិមភាពដេៃឌរ័ ៃិងក្រផា�ដ់ចញពីសង្គម?
• ដ�ើសាថា បៃ័ ឬរចនាសម្ៃ័្ធអំណាចអ្ីខ្ះដ�លបដង្កើ�ដ�ើងវញិ ឬបង្កឱ្យមាៃបទដាឋា ៃសង្គមដបបដរ ើសដអើង?
• ដ�ើរដាឋា ភបិាលមាៃសម�ថាភាពកមម�ិណាក្នុងក្របដង្កើ�បរយិាក្សអំដណាេ្លសមមាបក់្រចូលរមួរបស់មករុមចមមរុះក្នុងសង្គម ៃិង្្ល់ដសវា�ល់ជៃរងដមរះនៃអំដពើជញួ�ូរមៃុស្ស?
• ដ�ើៃរណាទទលួខុសម�រូវដលើក្រក្រពារសិទ្ធរិបស់ជៃរងដមរះ ៃងិមករុមងាេមបឈមៃងឹហាៃភិេ័នៃអដំពើជួញ�ូរមៃុស្ស?         (ឧ. ៃគរបាល ឆា្ម មំពដំ�ៃ មនៃ្ីអដន្ារមបដវសៃ ៍អ្នក្ល់្ដសវា 

 មពះរាជអាជ្ញា  ដៅមកម)
• ដ�ើអ្នកពាកព់ៃ័្ធទាងំដៃះមាៃសម�ថាភាព ៃិងចំដណះ�ឹងសមមាបប់ំដពញក្រទទួលខុសម�រូវរបស់ខ្ួៃ ឬដទ?

• ដ�ើមាៃចបាប ់ដរលៃដយាបាេ ឬកម្មវធិី្្ូវក្រអ្ីខ្ះ?
• ដ�ើចបាប ់ដរលៃដយាបាេ ឬកម្មវធិីទាងំដៃះដលើកកម្ស់សមភាព ៃិងបរយិាបៃ្នដដាេរដបៀបណា?
• ដ�ើមាៃក្រដប្ជ្ញា ចិ�្អ្ីខ្ះដៅថា្ន កជ់្�ិ ៃិងអៃ្រជ្�ិដ�ើម្រីមំទ�ល់ ក្រសិទ្ធិរបស់ជៃរងដមរះ ៃិងមករុមងាេមបឈមៃឹងហាៃិភេ័នៃអំដពើជួញ�ូរមៃុស្ស?
• ដ�ើមាៃចបាបច់មមរុះ ឬដទ? (ចបាបទ់ំដៃៀមទម្ាប ់ចបាបស់ាសនា ៃិងចបាបរ់�ឋាប្ដវណី) ដ�ើមបពៃ័្ធទាងំដៃះមាៃភាពលដមអៀងដលើមករុមជ្កល់ាក ់ឬដទ?
• ដ�ើៃរណាទទួលបាៃអ�ថាមបដយាជៃពី៍សកម្មភាព ដរលៃដយាបាេ ឬកម្មវធិីដ�លដផ្ា�ដលើក្រមបេុទ្ធមបឆាងំអំដពើជួញ�ូរមៃុស្ស? ដ�ើដេើង�ឹងដដាេរដបៀបណា? (ទិៃ្នៃេ័ដបង

 ដចកជ្មបដភទ ៃិងក្រវភិាគក្រផា�ដ់ចញ ៃិងបរយិាបៃ្ន)

• ដ�ើអមរាភាពមកីមក ៃិងក្រដបងដចកធៃធាៃ ៃិងដពលដវលាមាៃកមម�ិណា? ដ�ើករ្ាទាងំដៃះបង្ក្លបះ៉ពាល់�ូចដម្ចដលើមករុមសង្គមដ្្សងៗ?
• ដ�ើមាៃ�ួនាទីដេៃឌរ័ ៃិងក្រទទួលខុសម�រូវអ្ីខ្ះក្នុងសង្គម?
• ដ�ើមៃុស្សមគបរ់ូបសុទ្ធដ�មាៃលទ្ធភាពដស្មើភាពក្នុងក្រទទួលបាៃធៃធាៃ ៃិងដសវា ឬដទ?
• ដ�ើមាៃដសវាអ្ីខ្ះសមមាបជ់ួេ���ល់ជៃរងដមរះនៃអំដពើជួញ�ូរមៃុស្ស/អំដពើហិងសាដ្អកដលើដេៃឌរ័?
• ដ�ើដសវាម�រូវបាៃបដង្កើ�ដ�ើង/្្ល់ជូៃរាមរដបៀបដ�លដ្្ើេ�ប/គិ�គូរពី�មមរូវក្រ ឬដទ?
• ដ�ើបុគ្គល ឬមករុមណាខ្ះដ�លម�រូវបាៃផា�ដ់ចញ/ងាេរងដមរះ/ងាេមបឈមៃឹងហាៃិភេ័នៃអំដពើជួញ�ូរមៃុស្ស?
• ដហ�ុអ្ីមករុមទាងំដៃះម�រូវបាៃដរ ើសដអើង ឬកំណ�ថ់ាងាេមបឈមៃឹងហាៃិភេ័?
• ដ�ើដេើង�ឹងអ្ីខ្ះអំពីជៃរងដមរះ ៃិងមករុមដ�លមបឈមៃឹងហាៃិភេ័?
• ដ�ើអ�្សញ្ញា ណរបស់ពួកដគ (ដេៃឌរ័ ្្ូវដភទ ជ្�ិពៃ្ធុ ពូជសាសៃ ៍អាេុ ពិក្រភាព។ល។) មាៃទំនាកទ់ំៃង ៃិងបដង្កើ�ទមមងស់្មុគសា្ម ញនៃក្រដរ ើសដអើងដដាេរដបៀបណា?
• ដ�ើមាៃឧបសគ្គ ៃិងឱក្សអ្ីខ្ះសមមាបក់្របមងរួមគម្ា�ដេៃឌរ័ ៃិងគម្ា�បរយិាបៃ្នសង្គមដ�លមាៃមសាប?់

• ដ�ើបទដាឋា ៃសង្គម ៃិងវប្ធម ៌ឬចបាបទ់ំដៃៀមទម្ាប ់ៃិងក្រអៃុវ�្អ្ីខ្ះដ�លដលើកកម្ស់ដេៃឌរ័ ៃិងបរយិាបៃ្នសង្គម?
• ដ�ើបទដាឋា ៃសង្គម ៃិងវប្ធម ៌ឬចបាបទ់ំដៃៀមទម្ាប ់ៃិងក្រអៃុវ�្អ្ីខ្ះដ�លរាងំស្ះដេៃឌរ័ ៃិងបរយិាបៃ្នសង្គម ៃិងបដង្កើៃ         ហាៃិ-ភេ័នៃអំដពើជួញ�ូរមៃុស្ស?
• ដ�ើបុគ្គល ឬមករុមណាខ្ះដ�លម�រូវបាៃផា�ដ់ចញ ឬជួបក្រលំបាកក្នុងសង្គម?
• ដ�ើដេៃឌរ័ ្្ូវដភទ ជ្�ិពៃ្ធុ ពូជសាសៃ ៍អាេុ ៃិងពិក្រភាព មាៃទំនាកទ់ំៃងរ្ន  ៃិងបដង្កើ�ជ្ទមមងស់្មុគសា្ម ញនៃក្រដរ ើសដអើងសមមាបប់ុគ្គលទាងំដៃះដដាេរដបៀបណា?
• ដហ�ុអ្ីមករុមទាងំដៃះម�រូវបាៃដរ ើសដអើង ឬកំណ�ថ់ាងាេមបឈមៃឹងហាៃិភេ័នៃអំដពើជួញ�ូរមៃុស្ស?
• ដ�ើសហគមៃម៍បមពឹ�្�ូចដម្ចចំដពាះជៃរងដមរះ?
• ដ�ើទមមងណ់ាខ្ះនៃអំដពើហិងសាដ្អកដលើដេៃឌរ័ដ�លដកើ�ដ�ើងទូដៅ? (ក្រក្�ម់ចឹបមបដាបដ់ភទនស្ី អំដពើហិងសា្្ូវដភទ ៃិងអំដពើហិងសាក្នុងមគរួសារ។ល។)
• ដ�ើមករុមណាខ្ះងាេរងដមរះដដាេសារអំដពើហិងសា? (ឧ. កុមារ ចាស់ជរា ជៃមាៃពិក្រភាព)
• ដ�ើមាៃវធិាៃក្រអ្ីខ្ះដ�ើម្ទីបស់ា្ក �អ់ំដពើហិងសា ៃិងអំដពើជួញ�ូរមៃុស្ស?
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ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវីតតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 

ការយបបើបបាសល់ទ្ធ្លរកយ�ើញពីការវិភាគយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម យដើម្បបីយងកើតថ្នការសកមមាភាព

 លទផ្លរកន�ញីពរីោរវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមអាចនតបតីបាស់កនាបុងរោរបនងកតីផផនរោរសកមមាភ្ពនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម។ ផផនរោរននះផ្តល់ព័ត៌រាន
 ស្តពីរីនបៀបបនងកតី អនបុវត្ត នងិតតរួតពិនតិ្យនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរនធវនីទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ភិ្ព និងសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

ផផនរោរននះ្ួរររមួបញចាចូ ល ៖

សចូមសរួសណួំរខាងយបកាមយដើម្បសីបមរួលដលក់ារបយងកើតថ្នការសកមមាភាពយយនឌ័រ 
និងបរយិាបន្នសង្គម ៖

១. នតីរានលទ្ផលរកន�ញីសំខាន់ៗអវីខ្ះពីរោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម?
 នតីរោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមផ្តល់អនបុសាសន៍អវីខ្ះ?
 នតីផផនរោរសកមមាភ្ព ឬឯកសារនគ្លននយបាយជាតិផ្តល់អនបុសាសន៍អវីខ្ះ?
 នតីអនបុសាសន៍ណាខ្ះស្ិតកនាបុងវសិាលភ្ពននកមមាវធិីននះ?

 នតីនរណាជាអនាកទទួលផលនគ្លនៅ?
 នតីតករុមណាខ្ះ (ជនរងនតគ្ះ ជនងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ បបុរស សស្តី តករុម LGBTQ+ តករុមសាសនា 
 ភ្្រតិច និងតករុមជនជាតិភ្្រតិច ជនរានពិរោរភ្ព យបុវជន។ល។) អាចទទួលបានអត្តបនយជន៍

 
 នតចីនបំផបុតពីសកមមាភ្ពផដលនតគ្ងន�ងី?
 នតីតករុមណាខ្ះ (តបសិននបីរាន) មិនតតរូវបានត្របដណ្ត ប់នោយសកមមាភ្ពមួយ?
 នតីន្រអាចកំណត់ហានិភ័យនលីតករុមនគ្លនៅបាននោយរនបៀបណា? នតីកមមាវធិីអាចរោត់បន្យ

 
 ហានិភ័យទាងំននះបាននោយរនបៀបណា?

៣ នតីកមមាវធិីននះរានចំណបុ ចអាទិភ្ពអវីខ្ះ?
 នតីតទលឹស្តីននរោរ្្ស់ប្តចូរកនាបុង្រនតរាង រមួបញចាចូ លរបាងំនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមផដលកមមាវធិីននះ

  ចង់នោះតសាយ ឬនទ?
 នតីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមតតរូវបានោក់បញចាចូ លកនាបុងនគ្លបំណង និង/ឬនគ្លបំណងរងរបស់

  ្រនតរាង ឬនទ?
 នតីកមមាវធិីនលឹងបនងកីន ឬផកលមអែលទ្ភ្ពទទួលបាន រោរនធវីនសចក្តីសនតមចចិត្ត រោរចចូលរមួ រោរពតងលឹង

  តបព័ន្ និង/ឬសបុខបុរាលភ្ពរបស់តករុមមួយ ឬនតចីនផដលតតរូវបាន្ត់នចញ/តបឈមនលឹងហានិភ័យ 
 នោយរនបៀបណា?
 នតបីញ្ហា នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមអវខីះ្ផដលផដលតតរូវបាននោះតសាយនោយសកមមាភ្ពទាងំននះ?  
 (ឧ. លទ្ភ្ពទទួលបាន រោរចចូលរមួ ទីភ្នា ក់ងារ ឥទ្ពិល សនំ�ង)
 នតីសកមមាភ្ពនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមអវខីះ្ (តបសនិនបរីាន) ផដលតតរូវបាននតគ្ងជានតសច?

ដរលបំណង សកម្មភាព/
លទ្ធ្លរពឹំងទុក

ចំណុចដៅ/សូចនាករ ក្រទទួលខុសម�រូវ មកបខណ័្ឌ ដពលដវលា ថវកិ្

ឧបករណ៍ជំនួយ ៖ ែំណុែចាប់យផ្ើម្បរោប ់
ការអនុវត្លទ្ធផលរកយ�ើញពីការវិភាគ 
យយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាព 
បបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ចបុច   here នដីម្ទីទួលបានរោរផណនាបំផន្មស្តីពីរោរចាប់នផ្តីម 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតបយបុទ្

 
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

ចបុច here នដីម្ចីចូលនៅម៉ាចូឌបុលទី ៣ និងទទួលបានឧទាហរណ៍ជា 
សកលស្តីពីរនបៀបអនបុវត្តលទ្ផលរកន�ញីពីរោរវភិ្្រនយនឌ័រ  និង      

 
បរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស។
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវីតតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 

 កនាបុងតបនទសហវលីីពីន រោ្ឋ ភិបាលតតមរូវឱ្យន្ររបាល 
តកសងួសបុខបុរាលភ្ពសង្គម និងតកសងួយបុត្តិធម ៌នរៀបចំរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងផផនរោរសកមមាភ្ពជានរៀងរាល់ឆានា ។ំ ផផនរោរ 
ននះរនំលចបញ្ហា សំខាន់ៗនននយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម   
ផដលពាក់ព័ន្លឹនងស្ាប័ន ចំណបុ ចនៅសតរាប់រោរបណ្តបុ ះ 
បណា្ត លបបុ្រ្គលិក និងរោរនប្ជ្ាចិត្តអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព 
នផ្សងនទៀត និងថវរិោ។

ចបុច here នដីម្នីមីលឧទាហរណ៍មួយពីសាធារណរដ្ឋ 
ហវលីីពីន។

យតើអ្នកដឹងយទ?
៤. នតីនយងីនលឹងពិនិត្យរោរ្្ស់ប្តចូរនោយរនបៀបណា?
 នតីរានទិននាន័យនដីមតគ្អវីខ្ះ? (ឧ. ស្ិតិស្តីពីតករុមផដលតតរូវបាននរសីនអីងកនាបុងនខត្ត/តបនទសណាមួយ)
 នតីទិននាន័យផបងផចកតាមនភទ និង/ឬអាយបុ (យ៉ា ងនហាចណាស់) តតរូវបានផ្តល់ជចូនជាមចូលោ្ឋ នននរោរសំអាង 
 នលីសកមមាភ្ព ឬនទ? តបសិននបីគ្មា ននទ នតីរាននហតបុអវីខ្ះសតរាប់រោរលបុបនចាល? (ឧ. រោររកមិនបាន

 
 ទិននាន័យពាក់ព័ន្  ភ្ពមិនសមតសបននរោរផបងផចកសចូចនាករជាតបនភទ)
 នតីទិននាន័យទាងំននាះបងាហា ញតបាប់នយងីអវីខ្ះអំពីតករុមផដលតតរូវបាននរសីនអីង?
 នតីតតរូវរានទិននាន័យ ឬព័ត៌រានបផន្មអវីខ្ះនដីម្វីាស់ផវងរោរ្្ស់ប្តចូរ?
 នតីរានសចូចនាករននភ្ពនជា្រជ័យអវីខ្ះ?
 នតីផផនរោរតតរួតពិនិត្យរមួបញចាចូ លរោរចចូលរមួរបស់តករុមនគ្លនៅ ឬនទ? តបសិននបីផមន នតីកនាបុងកតមិតណា?  
 នតីរានសចូចនាករពាក់ព័ន្ និងលទ្ផលរពំលឹងទបុកអវីខ្ះ?

៥ នតីសកមមាភ្ពននះរានរយៈនពលយចូរប៉ាបុណា្ណ ?

 នតីនរណាទទួលខបុសតតរូវនលីរោរអនបុវត្ត និងរោរតតរួតពិនតិ្យ?
 នតីបបុ្រ្គលកិកមមាវធិរីានជំនាញសតរាបរ់ោរបញចាចូ លនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ព ឬនទ? 
 នតីតតរូវរានរោរគ្តំទដលរ់ោរកសាងសមត្ភ្ពអវបីផនម្នទៀត?
 នតីនដ្រចូអនបុវត្តយល់ចបាសពី់ទស្សនាទាន និងអភិតកមនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម ឬនទ? នតតីតរូវរានរោរ

  គ្តំទដលរ់ោរកសាងសមត្ភ្ពអវបីផនម្នទៀត?

 នតតីតរូវរោរធនធានអវខីះ្?
 នតីរានថវរិោប៉ាបុនាមា នសតរាបស់កមមាភ្ពននះ?

យតើលទ្្ធ លរកយ�ើញពកីារវភិាគយយនឌរ័ នងិបរយិាបន្នសង្គមអាច្ល្ម់ចូលដា្ឋ នដលក់ារតាក់ថតងយោលនយយាបាយយដាយរយបៀបោ?
 ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID កនាបុងតបនទសនថ បាននធវីរោរជាមួយសហ្រមន៍ និងជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនដីម្ផី្តល់

 មចូលោ្ឋ នព័ត៌រានដល់នគ្លននយបាយស្តីពីនទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ។ ្រនតរាងននះបានពិនិត្យន�ងីវញិនលីនគ្លននយបាយស្តីពីជននទសន្តរតបនវសន៍នដីម្កីំណត់
 រកឧបស្រ្គ នងិភ្ពងាយរងនតគ្ះរបស់ពលករនទសន្តរតបនវសនជ៍ាសស្តីពាកព់ន្័នលឹងលទភ្្ពទទលួបានរោរងារសមរម្យ នោយន ្្ត តសខំានន់លី្នតពីកួន្រតតរូវបានតបតពលឹត្ត
 

ចនំពាះនោយនសមាភី្ព និងតបកបនោយតកមសីលធម ៌ឬនទ អនបុនលាមតាមចបាបន់ថស្តពីកីចិចារោរពាររោរងារ។ រោរវភិ្្របានបងាហា ញ្ ពលករជាសស្តីតបឈមមបុខនលឹងរោរនរសី
 នអីងផផអែកនលីនយនឌ័រ និងអាយបុនៅកផន្ងនធវីរោរ រោរនបៀតនបៀនផ្ចូវនភទកនាបុងកផន្ងនធវីរោរ រោររ លឹតត្តិពាក់ព័ន្នលឹងរោរងារកនាបុងនពលពរនពាះ និងលទ្ភ្ពសតរាកលំផហ

 រាតបុភ្ព នងិរោរបន្តរនំលាភបពំាន នងិនកងតបវញ័ចា ពលករនទសន្តរតបនវសនជ៍ាសស្តី ជាពនិសសពលករផដលគ្មា នឯកសារបញ្ជា ក។់ ្រនតរាងននះនលឹងនរៀបចកិំចចាពិភ្កសាតបុមចូល
 

តាមផបបចចូលរមួនៅ ន្ា ក់ជាត ិនិង ន្ា ក់នខត្តសតរាបត់ណំាងរោ្ឋ ភបិាល ជននទសន្តរតបនវសន ៍វសិយ័ឯកជន និងអនាកពាកព់ន្័សំខាន់ៗនផ្សងនទៀត។ កិចចាពភិ្កសាតបុមចូលនលឹង
 នលកីន�ងីពបីញ្ហា ពាកព់ន្័នលឹងនយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គម នោយពនិតិ្យ្នតនីគ្លននយបាយរោរងារកនាបុងកផនង្នធវរីោរតតរូវបានអនបុវត្តដចូចនម្តច ្ នតនីគ្លននយបាយ

 ទាងំននះបងកផលប៉ាះពាល់្ ទា ល់នលពីលករជាសស្តីដចូចនម្តច និងកណំតរ់កអនបុសាសនស៍តរាបផ់កលមអែរោរអនបុវត្ត នងិនគ្លននយបាយពាកព់ន្័នលឹងនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម។
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ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ចង់ថសង្យលប់ថន្ថម?

ទស្សនាទានសខំាន់ៗក្ននុងម៉ចូឌនុលយនឹះ

ការសបងសែកជាបបយេទ
  រោរផបងផចកពត៌័រានតាមនភទរាននយ័្ នយងីរាបច់នួំនបបុរស នងិសស្តីោចន់ោយផ�កពគី្នា នៅនពលតបមចូលពត័រ៌ានស្តពីសីកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន ៍និងអត្តបនយជន។៍ 

 ទិននាន័យផបងផចកតាមនភទរានសារៈសំខាន់នតពាះវាជួយបា៉ា ន់តបរាណ្នតី្រំនិតផ្តួចនផ្តីមមួយអាចន ្្ត តនគ្លនៅ និងជួយដល់សស្តី បបុរស នកមាងតសី និងនកមាងតបរុសនៅ
 តាមរោរនតគ្ងទបុក ឬនទ។ នតរៅពីននះ ន្រអាចផបងផចកព័ត៌រាននៅតាមអនថរសំខាន់ៗនផ្សងនទៀត អាតស័យនលីតបនភទ្រំនិតផ្តួចនផ្តីម តករុមនគ្លនៅ និងបរបិទ ដចូចជា 

តករុមសង្គមនសដ្ឋកិចចា អាយបុ ជាតិពន្បុ ពចូជសាសន៍ សាសនា និងទីតាងំ (ទីជនបទ ឬទីតបជបុំជន)។

ការយរើ្យអើង
  អនបុសញ្ញា ស្តីពីរោរលបុបបំបាត់រាល់ទតមង់ននរោរនរសីនអីងតបឆាងំនលឹងសស្តីនភទ (CEDAW) ឱ្យនិយមន័យននរោរនរសីនអីងតបឆាងំនលឹងសស្តីនភទ្ “រោរផបងផចក រោរ

 ្ត់នចញ ឬរោររ លឹតត្តិណាមួយ ផផអែកនលីនភទ ផដលរានអនបុភ្ព ឬរានបំណងនធវីឱ្យខចូចខាត ឬនធវីនរា�ៈភ្ពនចូវរោរទទួលសា្គ ល់ រោរអាតស័យផល ឬរោរ
 

អនបុវត្តនោយសស្តី នោយមិន្ិរតដល់ស្ានភ្ពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ន្រ នោយឈរនលីមចូលោ្ឋ ននសមាីភ្ពគ្នា រវាងបបុរស និងសស្តីនចូវសិទ្ិមនបុស្ស និងនសរភី្ពជាមចូលោ្ឋ នកនាបុង

 វសិ័យននយបាយ នសដ្ឋកិចចា សង្គមកិចចា វប្ធម៌ និងពលរដ្ឋ ឬកនាបុងវសិ័យនផ្សងៗនទៀត។

ការវិភាគយយនឌ័រ
  រោរវភិ្្រនយនឌ័រជាឧបករណ៍វទិយោសាសស្តសង្គមផបបវភិ្្រសតរាប់កំណត់រក ផសវងយល់ និងពន្យល់ពី្ររ្ាតរវាងបបុរស និងសស្តី ផដលនលចន�ងីកនាបុងត្ររួសារ 
សហ្រមន៍ និងតបនទស និងភ្ពពាក់ព័ន្ននបទោ្ឋ នសង្គម និងទំនាក់ទំនងអំណាចកនាបុងបរបិទជាក់លាក់មួយ។ ជាទចូនៅ រោរវភិ្្រននះពាក់ព័ន្នលឹងរោរពិនិត្យភ្ពខបុស

 គ្នា ននស្ានភ្ពរបស់សស្តី និងបបុរស និងលទ្ភ្ពខបុសគ្នា កនាបុងរោរទទួលបានតទព្យសម្ត្តិ ធនធាន ឱរោស និងនសវា ឥទ្ិពលននតួនាទី និងបទោ្ឋ ននយនឌ័រនលីរោរផបង
 ផចកនពលនវលារវាងរោរងារផ្តល់តបាក់ឈនាួល រោរងារមិនផ្តល់តបាក់ឈនាួល (ឧ. រោរចិញចា លឹមតកពះ និងរោរផថទាសំរាជិកត្ររួសារ) និងសកមមាភ្ពអនាកសមា័ត្រចិត្ត ឥទ្ិពលនន
 តនួាទី និងបទោ្ឋ ននយនឌរ័នលីតនួាទីដលឹកនា ំនិងរោរនធវនីសចក្តសីនតមចចតិ្ត ឧបស្រ្គ ឱរោស នងិចណំបុ ចចាបន់ផ្តមីសតរាបរ់ោរបតងរួម្ររ្ាតនយនឌរ័ និងរោរបនងកនីភ្ពអង់
 អាចរបស់សស្តី និងផលប៉ាះពាល់នផ្សងៗផដលអាចនកីតនចញពីនគ្លននយបាយ និងកមមាវធិីអភិវឌ្ឍន៍នលីបបុរស និងសស្តី រមួទាងំផលវបិាកនោយអនចតនា ឬអវជិជារាន។

ភាពបប្ពវែគ្្
  ភ្ពតបសពវគ្នា រវាងទតមង់ ឬតបព័ន្ននរោរន្រៀបសងកត់ រោរតតរួតតតា ឬរោរនរសីនអីង។ ភ្ពតបសពវគ្នា កត់សរា្គ ល់ និងពិនិត្យអន្តរកមមារវាងកតា្ត ជីវសាសស្ត កតា្ត សង្គម  
និងកតា្ត វប្ធម៌ ដចូចជា នយនឌ័រ ពចូជសាសន៍ វណ្ណៈ សមត្ភ្ព អត្តសញ្ញា ណផ្ចូវនភទ តតកចូល និងអត្តសញ្ញា ណនផ្សងនទៀត នៅកតមិតចតមរុះ និងជាញលឹកញាប់ កនាបុងនពល

 ដណំាលគ្នា  ផដលរមួចផំណកឱ្យរានរោរនរសីនអងី នងិវសិមភ្ព។ ភ្ពតបសពវគ្នា កណំត់្  ទតមងន់ផ្សងៗននរោរន្រៀបសងកតក់នាបុងសង្គម ដចូចជា រោរតបរោន់ពចូជសាសន៍ រោរ 
នរសីនអីងនភទ និងរោរសអែប់មនបុស្សតសឡាញ់នភទដចូចគ្នា  រានភ្ពពាក់ព័ន្គ្នា  និងបនងកីតជាតបព័ន្ននរោរន្រៀបសងកត់ផដលឆ្បុះបញ្ចា ងំពីភ្ពតបសពវគ្នា ននទតមង់ចតមរុះនន

 រោរនរសីនអីង។

បកុម LGBTQ+
  តករុម LGBTQ+ សំនៅនលីតករុមសស្តីតសឡាញ់សស្តី បបុរសតសឡាញ់បបុរស អនាកប្តចូរនភទ អនាកផដលមិនកំណត់្ខ្ួនជាមនបុស្សតបរុស ឬមនបុស្សតសី និង អនាកផដលនកីត

 មករានតបោប់បន្តពចូជទាងំពីរនភទ។  អាចរានពាក្យរោត់នផ្សងៗជានតចីនផដលតតរូវបាននតបីតបាស់កនាបុងបរបិទនផ្សងៗ។
ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវីតតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 
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https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf


ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីអវីជារោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នហតបុអវតីតរូវវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននា
សង្គមកនាបុង្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស?

នតីរានជំហានអវីខះ្កនាបុងរោរវភិ្្រនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម?

នតី្រួរបញចាចូ លសំណួរអវីខ្ះកនាបុងរោរវភិ្្រ
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?

រោរនតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពីរោរ 
វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ព

ចង់ផសវងយល់បផន្ម? 

ឯកសារបថន្ថម

ឯកសារសាវតា្្ីពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្្រវាងយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម និងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

 ACDI/VOCA (2012) Gender Analysis, Assessment and Audit: Manual and Toolkit 

	European Commission (2016) Study on the Gender Dimensions of Trafficking in Human Beings. Luxembourg: Publications Office  
of the European Union. 

	Equality and Human Rights Commission (EHRC) (2020) EHRC: Sexual harassment and harassment at work technical guidance toolkit. 

	GAATW (2010) Beyond Borders: Exploring the links between trafficking and gender. Working Paper Series 2010. 

	Human Rights Watch (2015) Work Faster or Get Out: Labour Rights Abuses in Cambodia’s Garment Industry 

	Inter-agency coordination group against trafficking in persons (2017) Gender dimensions of human trafficking, Policy brief 4. Issue 04, 09/2017. 

	United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) (2018) Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: thematic 
paper, UNODC, Vienna. 

	UN Women (2017) Gender Equality and Social inclusion: Guideline for Identifying and Prioritising Vulnerable and Marganalised 
Populations for Humanitarian Response, Recovery, Preparedness and Disaster Risk Reduction, UN Women, Nepal. 

	Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) (2017) The Gender Dimensions of Human Trafficking, issue brief #4. 

	USAID (2017) Integrating Gender Equality and Female Empowerment in USAID’s programme cycle, USAID. 
   (2017) Functional Series 200 – Programming ADS 205 – Integrating Gender Equality and Female Empowerment in USAID’s  

  Program Cycle. 
(2016) Promoting Nondiscrimination and Inclusive Development in USAID- Funded Programs. 
(2015) Gender At USAID Presentation. 
(2014) LGBT Vision for Action. 
(2013) Gender 101: Gender Equality at USAID (USAID, 2013). 
(2012) Gender Equality and Female Empowerment Policy. 
(2012) Towards Gender Equality in Europe and Eurasia. 

	World Vision International (2014) The Vulnerability Report Human trafficking in the Greater Mekong Sub-region. 

ការរពំលងទនុកក្ននុងម៉ចូឌនុលបនាទា ប់

 ម៉ាចូឌបុលបនាទា ប់នលឹងផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ស្តីពី្នតីអនាកអនបុវត្តនៅជបុំវញិពិភពនលាក ផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរពតងលឹងរោរអនបុវត្តចបាប់ សបុខបុរាលភ្ព
 សង្គម ឬចបាប ់និងនគ្លននយបាយ បាននតបតីបាស់លទ្ផលរកន�ញីពរីោរវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមនោយរនបៀបណាកនាបុងរោរបនងកតី និងអនបុវត្តសកមមាភ្ព
 នផ្សងៗកនាបុងបញ្ហា នទសន្តរតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។
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https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbdl461/files/publications/icat-ib-04-v.1.pdf
http://www.acdivoca.org/wp-content/uploads/2016/07/ACDI-VOCA-Gender-Analysis-Manual.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en
https://vaultplatform.com/sexual-harassment-and-harassment-at-work-technical-guidance-toolkit/
https://www.gaatw.org/publications/WP_on_Gender.pdf
http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Cambodia_Garment_Workers/index.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2017/09/nepal-gesi-guideline.pdf?la=en&vs=5734
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/200mab.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Gender_USAID.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/LGBT_Vision_For_Action_May2014.pdf
https://usaidlearninglab.org/library/gender-101-gender-equality-usaid
https://www.usaid.gov/policy/gender-female-empowerment
https://www.usaid.gov/sites/default/files/EE-Gender-Analysis-Toolkit-June-2012.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/WV Trafficking Report P1.pdf


ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ម៉ឌុូលទី ៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ការពិពណ៌នា៖ ដំណាក់រោលនីមួយៗននរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្សមនបុស្ស ផ្តល់ឱរោសគ្មា នផដនកំណត់សតរាប់រោរងារស្តីពីនយនឌ័រ 
 

និងបរយិបននាសង្គមជាមួយនដ្រចូចតមរុះ ដចូចជា មសន្តីរោ្ឋ ភិបាល អនាកជំនាញកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌ អនាកផ្តល់នសវា អនាកសារព័ត៌រាន និងតបព័ន្ផ្សពវផសាយ។ ម៉ាចូឌបុលននះនលឹងរនំលច
 ឧទាហរណ៍អន្តរជាតិ នមនរៀន និងបញ្ហា តបឈមរបស់អនាកអនបុវត្តផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹង   នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និង
 រោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

ការយលើកយ�ើងពីជាតិពន្ធនុក្ននុង្កម្មភាពទប់សា្្ត់ 

 ជនជាតិនវៀតណាមរានចនំនួ ៥% ននចនំនួតបជាជនកម្ពបុជាសរបុប។  
ជនជាតិនវៀតណាមជានតចនីរស់នៅកនាបុងតបនទសកម្ពបុជាជានតចីនជំនានម់ក

 
នហយី ប៉ាបុផន្តនៅផតមិនសចូវទទួលបានស្ានភ្ពតសបចបាប់ផ្ចូវរោរ និងងាយ

 
រងនតគ្ះនោយសាររោរនកងតបវញ័ចា  និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ បចចាបុប្ននា  
រានរោរតសាវតជាវតិចតួច ស្តីពីអរភិ្ពទចូនៅចំនពាះជនជាតិនវៀតណាម

 
ពីសំណាក់តបជាជនកម្ពបុជាភ្្រនតចីន។ កនាបុងចំនណាមអង្គរោរមិនផមន

 រោ្ឋ ភបិាលមយួចនំនួតចូចផដលនធវរីោរងារពាកព់ន្័នលឹងរោរនោះតសាយរោរ 
នរសីនអងីជនជាតនិវៀតណាមនៅកម្ពបុជា      អង្គរោរសម្ពន្័ចាបន់ដរានកមមាវធិី

 
បនងកនីភ្ពអង់អាចកនាបុងសហ្រមនស៍តរាបជ់យួដល់ជនជាតិនវៀតណាម 
កនាបុងរោររោរពារតករុមត្ររួសាររបស់ពួកន្រពីរោរ្រំរាមនកងតបវញ័ចា ។

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

យយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរ 
មននុស្សថដលអននុវត្យៅតាមទីតាងំបបភពយដើម 
 សកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមទតីាងំតបភពនដីមសតរាប ់
ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងអនាកងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ នតចីនផតន ្្ត តនលីរោរទប់

 សាក ត់អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងរោរនលីកកម្ពស់នទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព។ សកមមាភ្ពទាងំ 
ននះរមួរាន ៖

• រោរកសាងរោរយល់ដលឹង និងយបុទន្ារោរផ្សពវផសាយពត័រ៌ានស្តពីហីានភិយ័ពាកព់ន្័នលឹងនទសន្តរ
 

តបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរពតងលឹងនគ្លននយបាយ និងចបាប ់(រោរបនងកតី និងរោរអនបុវត្ត) ផដលពាកព័់នន្លឹងរោរនធវនីទសន្តរ

 
តបនវសន៍ និងរោរងារនោយសបុវត្ភិ្ព (ទាងំកនាបុងតបនទស និងឆ្ងផដន) និងអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស

• រោរបនងកនីលទ្ភ្ពទទលួបានបណិំនជីវតិ រោរអបរ់ផំ្ចូវរោរ នងិនតរៅផ្ចូវរោរ នងិឱរោសនសដ្ឋកិចចា
 នៅសហ្រមន៍ងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ។

ការកសាងការយលដ់លង និងយនុទ្ធនាការ្្សព្្សាយព័ត៌មាន ស្ពីី
ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនលងយទសន្របបយវសន៍ និងអំយពើជួញដចូរមននុស្ស
 រោរោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរកសាងរោរយលដលឹង និង

 យបុទន្ារោរផ្សពវផសាយព័តរ៌ាន អាចនធវនីៅបានតាមរយៈរោរបងាហា ញចបាសពី់តករុមងាយ 
តបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងជនរងនតគ្ះផដលគ្មា នន្រដលឹងលឺ 
ដចូចជា បបុរស តករុម LGBTQ+ និងកបុរារ។
 សកមមាភ្ពអាចន ្្ត តនលីទតមង់ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលរានលក្ខណៈផផអែក 
តាមនយនឌ័រ ដចូចជា អាពាហ៍ពិពាហ៍កបុរារ រោរងារនោយបង្ខំ និងទាសករផ្ចូវនភទ។  
សកមមាភ្ពទាងំននះក៏នលឹងទទលួបានអត្តបនយជនពី៍រោរនស៊បីអនងកតបញ្ហា វសិមភ្ព 
ដស៏មាបុ្រសាមា ញផដលនកីតរាននលីតករុមចតមរុះ ដចូចជា រោរពិនតិ្យហានិភយ័សតរាបយ់បុវជន

 
ជនជាតិភ្្រតិច និងតករុមសាសនាភ្្រតិច និងរនបៀបផដលរោរតបតពលឹត្តបទនលមាីស 
ឬរោរនបាះបង់រោរសិកសាកនាបុងចំនណាមយបុវជន អាចបនងកីនភ្ពងាយរងនតគ្ះរបស់ 
បបុ្រ្គលនោយសារអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ការយបបើបរា្់យុទ្ធនាការែំយគលយៅយដើម្បីបយង្កើន 

ការយល់ដឹង្្ីពីហានិេ័យននអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

 កនាបុងតបនទសឡាវ ចណំបុ ចសនាចូលនន្រនតរាងបពា្ឈប់ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស របស់អង្គរោរទស្សនៈពិភពនលាក 
្រឺរោរបនងកីតក្លឹបកបុរារនដីម្នីលីកកម្ពស់សិទ្ិកបុរារ និង

 ផ្តល់សំន�ងដល់សហ្រមន៍ផដលកបុរារតបឈមនលឹង 
ហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ កបុរារតតរូវបាន 
បណ្តបុ ះបណា្ត លអពំភី្ពជាអនាកដលឹកនា ំនិងបានចចូលរមួ 
កនាបុងយបុទន្ារោររោរពារកបុរារ និងសកមមាភ្ពកសាងរោរ 
យល់ដលឹង។

 យបុទន្ារោរតបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្សអាចរានតបសទិភ្្ពកនាបុងរោរនដញនោលបទោ្ឋ ននយនឌរ័ នងិ
 

បទោ្ឋ នសង្គម និងឥរយិបថផបបនរសីនអីង ផដលអាចបនងកីនភ្ពងាយរងនតគ្ះរបស់បបុ្រ្គលនោយសារអំនពីជួញ
ដចូរមនបុស្ស ឬបងករោរលំបាកដល់រោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះមួយចំនួន។

 រោរនធវរីោរជាមយួជនរងនតគ្ះ ឬពលករនទសន្តរតបនវសនផ៍ដលវលិតត�បម់កវញិ នដមី្ផីចករផំលកបទពិនសាធន ៍
របស់ពួកន្រ ្រឺជាអភិតកមដ៏លអែកនាបុងយបុទ្នារោរកសាងរោរយល់ដលឹងស្តីពីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងរោរ

 តបយបុទត្បឆាងំអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស។ រោរោកប់ញចាចូ លបទពិនសាធនជ៍ាក់ផស្តងរបសជ់នរងនតគ្ះ នងិពលករនទសន្តរ
 

តបនវសន៍ផដលវលិតត�ប់មកវញិកនាបុងសកមមាភ្ពទប់សាក ត់ អាចជួយនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថផដលបងក
 

នតគ្ះ ន្ា ក។់ ្រនតរាងតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្សមួយចនំនួ នធវរីោរជាមយួបបុ្រ្គល្ំររចូ “ផដលតបឆាងំផនាត្ំ់រនតិ”  
កនាបុងរោរផ្សពវផសាយ រោរអភវិឌ្ឍសមត្ភ្ព និងតពលឹត្តរិោរណ៍តស៊ចូមតិ។ ចណំបុ ចននះអាចពាកព់ន្័នលឹងរោរជរំបុញឱ្យបបុរស

 ហ៊ាននិយយតបឆាងំអំនពីហងិសានលីសស្តី ឬរោរនធវីរោរជាមួយបបុរសរងនតគ្ះនោយសារអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស  ផដល
មិនសមតសបនលឹងផនាត់្រំនិតជបុំវញិលក្ខណៈរបស់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

ការយធ្ើការជាមួយយជើងឯកយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងនាមជាភា្ន ក់ងារននការ ល្ែ សប់្ចូរ
 ្រនតរាងវរីៈបបុរសទប់សាក ត់អំនពីជួញដចូរមនបុស្សកនាបុងសហ្រមន៍ របស់អង្គរោរសម្ព័ន្ចាប់នដកនាបុងតបនទសកម្ពបុជា 

 រាននគ្លបណំងបនងកនីភ្ពអង់អាច និងកសាងសមត្ភ្ពរបសអ់នាកសមាត័្រចិត្តដលឹកនាសំហ្រមន ៍(អាជ្ាធរមចូលោ្ឋ ន  
បបុ្រ្គលិករោ្ឋ ភិបាលមកពីមនទាីរកិចចារោរនារ ីត្ររូបនតងៀន និងអនាកដលឹកនាតំពះវហិារ) កនាបុងតំបន់ជនបទ និងតំបន់ោច់

 តសយល ផដលរានបំណងចង់បណ្តបុ ះបណា្ត លសហ្រមន៍របស់ពួកន្រនដីម្រីោរពារខ្ួនពីរោររនំលាភបំពាន អំនពី
 ជួញដចូរមនបុស្ស និងរោរនកងតបវញ័ចា ។ អង្គរោរសម្ព័ន្ចាប់នដ បានផ្តល់រោរបណ្តបុ ះបណា្ត ល រោរកសាងសមត្ភ្ព 

រោរតាមោនបន្ត និងរោរផណនាដំលអ់នាកដលឹកនាផំដលនប្តជ្ារ្ោយខ្ួនជាត្ររូបនងា្គ លអនាកសមា័ត្រចិត្ត (“វរីៈបបុរស” កនាបុង 
សហ្រមន៍របស់ពួកន្រ)។ កមមាវធិីបានបនងកីតបណា្ត ញសបុវត្ិភ្ពសតរាប់រោររាយរោរណ៍ និងនបីកផខ្សទចូរស័ពទា 
សនសងា្គ ះបនាទា ន់។

ឈ្នះ-ឈ្នះ៖ ផសវងរកតជរុងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពរានតសាប់របស់នដ្រចូ។

យបគឿងយលើកទឹកែិត្៖ រះិរកវធិីផ្តល់រងាវ ន់ និងទទួលសា្គ ល់រោរចចូលរមួកនាបុងសកមមាភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

ការបបកួតបបសជង៖ នតបីតបាស់រោរតបកួតតបផជងនដីម្នីលីកទលឹកចិត្តឱ្យនដ្រចូនិយយគ្នា  និងផចករផំលកពីបទពិនសាធន៍ ភ្ពនជា្រជ័យ 
និងបញ្ហា តបឈមកនាបុងរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

យជើងឯក៖ កត់សរា្គ ល់ និងនលីកកម្ពស់រោរនធវីរោរងារជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

ភាពជានដគូ៖ រោរនធវីរោរជាមួយអង្គរោរកនាបុងមចូលោ្ឋ ន ជាវធិីដ៏លអែកនាបុងរោរនលីកកម្ពស់នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមតាមរនបៀបផដល
 រានភ្ពសមតសបកនាបុងវប្ធម៌ និងរានតបសិទ្ភ្ពចំណាយ។

យន្ការទទួលខុ្បតរូវសដលរោនបសាប់៖ នតបីតបាស់រោរនប្តជ្ាចិត្ត ន្ា ក់ជាតិ និងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
នដីម្បីនងកីតករណីសតរាប់រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

គន្ឹះលអែៗ ៖ រយបៀបបយង្កើតករណី្បរោប់ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមដល់នដគូ
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ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ឧទាហរណ៍ននផ្នត់គនំិតបង្កយបគះថ្្ក់សដលបតរូវរានយបបើបរា្់ក្ននុងយុទ្ធនាការ 
បបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

 ទ្ា ងំបោផដលពិពណ៌នាពីអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលចាប់ជំរតិ និងវាយដំសស្តី និង
 រោរបងាហា ញសារ ដចូចជា “នាគំ្នា រោរពារសស្តីរបស់នយងី” “សស្តី សចូមកបុំលង់នជឿពាក្យសនយោ” “សស្តីផដល 

នធវីនទសន្តរតបនវសន៍នៅតបនទសឥណា្ឌ  ចបុងនតរោយតតរូវនធវីរោរកនាបុងបនតសី” “កបុំទបុកចិត្តនរណារានា ក់
 ផដលផ្តល់រោរងារដល់សស្តី”៖ គ្ត់ជាអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស” និង “កនាបុងនពលផដលអនាកកំពបុង
 អានសារននះ សស្តីរានា ក់នទៀតបានរ្ោយជាទាសករ” សបុទ្ផតជំរបុញឱ្យរានផនាត់្រំនិត្ សស្តីមិនអាចនធវី 

នទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព។ ដចូនចនាះ វាបាននធវីឱ្យរានរោរ្ត់នចញ និងរោរលំបាករោន់ផត
នតចីនកនាបុងចំនណាមសស្តីផដលផសវងរកឱរោសថមាីៗ ឬតចកនចញ...។ នតរៅពីននះ យបុទ្នារោរផដលនលីក

 ន�ងីដផដលៗអំពីកំហបុសរបស់សស្តីផដលនានំៅដល់អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នធវីឱ្យរានរោរយល់្ សស្តី
 ជាប់នទាសឧតកិដ្ឋផដលតតរូវបានតបតពលឹត្តនលីពួកន្រ។

ការយធ្ើការជាមួយសេគមន៍យដើម្បបីយងកើនសកមមាភាពសមាេរណកមមា
 នៅបង់រ្ោនដស ន្រនជឿ្ សស្តី និងបបុរស (ជាពិនសសសស្តី) ផដលវលិតត�ប់នៅសហ្រមន ៍
បនាទា បពី់តតរូវបានជញួដចូរ ជាបនទាបុករបសត់ករុមត្ររួសារ។ ជាញលឹកញាប់ ពួកន្រមិនទទួលបានរោរគ្តំទ

 
តាមតតមរូវរោរ និងរានអារមមាណ៍រនអៀសខ្ួន និងអារា៉ា ស់មបុខ។ នដីម្នីោះតសាយបញ្ហា ននះ 
កមមាវធិី USAID   BC/TIP     បាននរៀបចំយបុទ្នារោរកសាងរោរយល់ដលឹងនោយន ្្ត តជាពិនសសនលី 
សរាហរណកមមា។   ននះជាយបុទ្នារោរផដលនកីតនចញពីទស្សនៈរបស់ជនរងនតគ្ះផដលបងាហា ញ 
ពួកន្រកនាបុងនាមជាអនាកយកឈនាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងសហ្រមន៍កនាបុងនាមជាអនាកគ្តំទចាបំាច់

 
នដីម្សីតមរួលដល់សរាហរណកមមា។ ស្ាក និងពាក្យនស្ាកថមាីសតរាប់យបុទ្នារោរ “រមួគ្នា តបឆាងំ 
អនំពជីញួដចូរមនបុស្ស” តតរូវបានបនងកតីនចញពីមតិនយបលរ់បស់ជនរងនតគ្ះននអំនពជួីញដចូរមនបុស្ស។  
សារបផន្មផដលតតរូវបានកត់សរា្គ ល់សតរាប់យបុទ្នារោរននះរមួរាន “នទសន្តរតបនវសន៍នោយ 
សបុវត្ិភ្ពអាចនានំៅរកអនា្រតភ្ឺសាវ ង” “សចូមពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ចាបំាច់នោយខ្ួនឯង” 

 
“នតអីនាកយល់អវខីះ្ពាកព់ន្័នលឹងទបុក្ខនវទនារបស់ជនរងនតគ្ះននអំនពជួីញដចូរមនបុស្ស” នងិ “បចចាបុប្ននា 

 អនាកផដលរចួរស់ពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស កំពបុងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស៖ នតីអនាកចចូលរមួ 
ជាមួយពួកន្រ ឬនទ?”

 សកមមាភ្ពទប់សាក ត់កនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងសកមមាភ្ពកសាងរោរ 
យល់ដលឹង នលឹងទទួលបាននជា្រជ័យខ្ាងំបំផបុតនៅនពលរមួបញចាចូ លនដ្រចូចតមរុះ ដចូចជា រោ្ឋ ភិបាល  
សហ្រមនផ៍ដលតបឈមនលឹងហានភិយ័ អង្គរោរមិនផមនរោ្ឋ ភបិាល តបព័ន្ផ្សពវផសាយ និងទីភ្នា ក់ងារ

 
នតជសីនរសីពលករ។ កនាបុងចនំណាមនដ្រចូជានតចនី នយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមនលឹងរ្ោយជាទស្សនា

 ទានថមាផីដលទាមទាររោរអបរ់អំពំអីត្តបនយជនន៍នរោរពចិារណាពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
 

កនាបុងរោរងាររបស់ពួកន្រ។

28

ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ការពបងលងយោលនយយាបាយ និងចបាប់ថដលពាក់ព័ន្ធនលងការយធ្ើយទសន្របបយវសន៍យដាយសនុវត្ថិភាព និងអំយពើជួញដចូរមននុស្ស
 រោរបនងកីនរោរយល់ដលឹងអំពីបញ្ហា នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ជាចំណបុ ចសនាចូលននរោរនធវីរោរជាមួយនដ្រចូរោ្ឋ ភិបាលនដីម្ផីកលមអែនគ្លននយបាយ និងចបាប់ស្តីពី

 នទសន្តរតបនវសន ៍និងអំនពីជញួដចូរមនបុស្ស និងចបាបស់្តីពីរោរងារនដីម្ទីប់សាក តរ់ោរងារនោះបណំបុ ល។ នគ្លននយបាយផបបនរសីនអីងពាកព់ន័ន្លឹងលិខិតអនបុញ្ញា តរោរងារ 
 ្រឺជាឧបស្រ្គសតរាប់សស្តី ផដលជាទចូនៅ តតរូវឆ្ងរោត់រោរនធវីនតស្តពិនិត្យរករោររាននផទានពាះ ឬជំងឺរោមនរា្រ។ នតរៅពីននះ លិខិតអនបុញ្ញា តរោរងារមិនសចូវរានបទបញញាត្តិ
 សតរាប់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលតតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណនដីម្សីានា ក់នៅកនាបុងតបនទសនគ្លនៅ និងនធវីរោរបន្ត។

ការយបបើបបាសប់ជរុងយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមយដើម្បថីកលម្អចបាប់ និងយោលនយយាបាយស្ពីីការបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស
 តបនទសជានតចីនរានចបាប់ផដលកំហតិមិនឱ្យសស្តីនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នៅបរនទស។ ខណៈផដលចបាប់ទាងំននះរាននគ្លបំណងរោរពារសស្តី វាបានបផន្មបញ្ហា

 តបឈមសតរាប់សស្តីកនាបុងរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព។ ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID កនាបុងតំបន់អាសបុី បាននធវីរោរជាមួយ្រនតរាង
 តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនៅទចូទាងំទវីបអាសបុី នដីម្តីស៊ចូមតិឱ្យរានរោរបនងកីតបណា្ត ញនទសន្តរតបនវសន៍ផដលរានសបុវត្ិភ្ព និងផ្តល់ភ្ពងាយតសរួលដល់
 តបជាជន និងលបុបបំបាត់រោរហាមឃាត់ និងរោររ លឹតត្តិនលីនភទ ស្ានភ្ពអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអាយបុ (ជាទចូនៅ អនាកនធវីរោរតាមផទាះមិនអាចរានអាយបុនលីស ៤០ ឆានា បំាន
 ន�យី)។ កនាបុងតបនទសជានតចនី ពលករនទសន្តរតបនវសនជ៍ាសស្តី ជាពនិសស អនាកនធវរីោរតាមផទាះ តតរូវនធវនីតស្តពិនតិ្យរករោររាននផទានពាះជាចាបំាច ់នហយីតបសនិនបរីកន�ញី្

 រាននផទានពាះ ពួកន្រនលឹងតតរូវបានបញជាចូ ននៅតបនទសកំនណីតវញិ។ កនាបុងផផនរោរសកមមាភ្ពជាតិបង់រ្ោនដសនដីម្តីបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ្រនតរាងសកមមាភ្ព
 តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សបានតស៊ចូមតិនោយនជា្រជ័យឱ្យរានរោរ្្ស់ប្តចូរពាក្យនពចន៍ពី “សស្តីទបុ្រ៌ត” នៅជា “សស្តីមិនទាន់នរៀបរោរ សស្តីផបកបាក់សាវ មី និងសស្តី
 នមរា៉ា យ” និងលបុបបំបាត់ផនាត់្រំនិតស្តីពីភ្ពរងនតគ្ះ និងកិចចារោរពារសស្តី។

ការចនុឹះសបំនុបតកំយណើ តអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យននអំយពើជួញដចូរមននុស្ស
 រោរចបុះសបំបុតតកំនណីត ជាវធិីតសបចបាប់ផតមួយ្រត់នដីម្ឱី្យកបុរារទទួលបានសំបបុតតកំនណីត។ ភស្តបុតាងបញ្ជា ក់អត្តសញ្ញា ណតសបចបាប់ននះអាចជួយរោរពារកបុរារ

 ពីអំនពីហងិសា រោររនំលាភបំពាន និងរោរនកងតបវញ័ចា ។ នបីគ្មា នសំបបុតតកំនណីត កបុរារមិនអាចបញ្ជា ក់ពីអាយបុបានន�យី។ ដចូនចនាះ វានធវីឱ្យពួកន្ររោន់ផតងាយតបឈមនលឹង
រោរបង្ខំឱ្យនរៀបរោរវយ័នកមាង រោរឆាប់តប�ចូកកនាបុងទីផសាររោរងារ ឬតតរូវបាននតជីសនរសីឱ្យចចូលកនាបុងជួរកងករ្ាងំតបោប់អាវបុធ។ នតរៅពីននះ រោរចបុះសំបបុតតកំនណីតអាចជួយ
រោរពារកបុរារជាជននទសន្តរតបនវសន៍ និងជននភៀសខ្ួនពីរោរផបកបាក់ត្ររួសារ អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងរោរសមាបុ ំកចូននោយខបុសចបាប់។ នបីគ្មា នសំបបុតតកំនណីត កបុរារទាងំ
ននះងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យននភ្ពគ្មា នតបនទស។ រានន័យ្ ពួកន្រគ្មា នចំណងទាក់ទងតសបចបាប់ជាមួយតបនទសណាមួយ រមួទាងំសញ្ជា តិ។
 នបីគ្មា នសំបបុតតកំនណីត កបុរារជានតចីនមិនអាចទទួលបានរោរចាក់ ន្ា បំងាក រតាមទរ្ាប់ និងនសវាផថទាសំបុខភ្ពនផ្សងនទៀតបានន�យី។ ពួកន្រតបផហលជាមិនអាច

 ចចូលនរៀន ឬចបុះនឈាមា ះតប�ងបាននទ។ ដចូនចនាះ ឱរោសរោរងារនានពលអនា្រតរបស់ពួកន្រ្ឺររានតិចតួចបំផបុត ផដលនធវីពួកន្រតបឈមនលឹងលទ្ភ្ពខ្ពស់ននរោររស់នៅកនាបុង ភ្ពតកីតក។ នៅនពលរ្ោយជាមនបុស្សនពញវយ័ រោរកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណផ្ចូវរោររានសារៈសខំានស់តរាបត់បតបិត្តរិោរមចូលោ្ឋ ន ប៉ាបុផន្តសខំាន ់ដចូចជា រោរនបកី្រណនីធនាគ្រ 
 រោរចបុះនឈាមា ះនបាះនឆានា ត រោរទទួលបានលិខិតឆ្ងផដន រោរតប�ចូកកនាបុងទីផសាររោរងារផ្ចូវរោរ រោរទិញ ឬរោរសនាងនករមត៌ក ឬរោរទទួលបានជំនួយសង្គម។ កនាបុងតបនទសមួយ
 ចំនួន តបជាជនរានរោរលំបាកកនាបុងរោរចបុះសំបបុតតកំនណីតនោយសាររោរចំណាយ នតពាះពួកន្រមកពីសហ្រមន៍ជួបរោរលំបាក ឬក៏ឪពបុករបស់ពួកន្រគ្មា ននឈាមា ះ ឬគ្មា ន

វត្តរាននដីម្ទីទួលបានសំបបុតតកំនណីត។

ចបាប់ និងយោលនយយាបាយអាចយរ ើសយអើងពលករយទសន្របបយវសន៍ជាជនបរយទស
 កនាបុងតបនទសមួយចំនួន អនាកនធវីរោរតាមផទាះជាជនបរនទស មិនតតរូវបានអនបុញ្ញា តឱ្យនរៀបរោរន�យីនៅនពលកំពបុងនធវីរោរកនាបុងតបនទសននាះ នហយីតបឈមនលឹងហានិភ័យ

 ននរោរបដិនសធមិនឱ្យពនយោរសបុពលភ្ពលិខិតអនបុញ្ញា តរោរងារ តបសិននបីពួកន្ររាននផទានពាះ។ ចបាប់ស្តីពីរោរបរហិារនករ ្ត ិ៍ ក៏ជាឧបស្រ្គសតរាប់ជននទសន្តរតបនវសន៍
 ផដលចង់រាយរោរណ៍ពីរោររនំលាភបំពានផងផដរ នតពាះរោរអះអាងពីរោរបរហិារនករ ្ត ិ៍នលីពួកន្រ អាចនធវីឱ្យពួកន្របាត់បង់ស្ានភ្ពអននា្ត រតបនវសន៍ និងតតរូវបាននិរនទស។
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ការបយងកើនលទ្ធភាពទទួលបានបំណិនជីវិត ការអប់រ ំនិងឱកាសយសដ្ឋកិច្សបមា
ប់សេគមន៍ថដលងាយបប្មនលងហានិភ័យ
 រោរបនងកីនលទ្ភ្ពទទួលបានកមមាវធិីអក្ខរកមមាមនបុស្សនពញវយ័ បំណិនជីវតិ តករុមសន្ស ំឬ្រំនិត
ផ្តួចនផ្តីមត្រប់ត្រងតបាក់រោក់ អាចរមួចំផណកដលរ់ោរនោះតសាយឫស្រល់ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 
រោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមជួយកំណត់រកផលប៉ាះពាល់ និងតតមរូវរោរនផ្សងៗរបស់បបុរស 
សស្តី និងតករុមកនាបុងសង្គមនផ្សងនទៀត ផដលអាចអនបុវត្តបានចំនពាះសកមមាភ្ពនរៀបចំ ដចូចជា កមមាវធិីរបរចិ
ញចា លឹមជីវតិផដលបំនពញតតមរូវរោររបស់ជនងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យបំផបុត ឱ្យបានតបនសីរជាងមបុន។
 រោរអនបុវត្តតជរុងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរបនងកីតសកមមាភ្ពនសដ្ឋកិចចា ឬសកមមាភ្ព

 
ចញិចា លឹមជីវតិនលឹងធានាបាន្ សកមមាភ្ពសរាហរណកមមាជនរងនតគ្ះននអំនពជីញួដចូរមនបុស្ស មនិពតងលឹង

 ផនាត្ំ់រនតិនយនឌ័រ និងផនាត្ំ់រនតិសង្គម។ បនាទា បម់ក សកមមាភ្ពទាងំននះអាចលបុបបបំាតរ់បាងំរារាងំតករុម 
ជនរងនតគ្ះមួយចំនួនកនាបុងរោរទទលួបានឱរោសនសដ្ឋកិចចា និងនលកីកម្ពសទី់ភ្នា កង់ាររបសជ់នរងនតគ្ះ

 នដីម្កីំណត់អនា្រតរបស់ពួកន្រ។
 នៅនពលផ្តល់រោរគ្តំទរបរចិញចា លឹមជីវតិ និងពត័រ៌ានស្តពីរីោរនធវនីទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ភិ្ព

 ដលស់ហ្រមនង៍ាយរងនតគ្ះ វាជារោរសំខានក់នាបុងរោរពចិារណាពតីករុមផដលងាយតបឈមនលឹងហានភិយ័
 បំផបុត និងរមួបញចាចូ លពួកន្រកនាបុងសកមមាភ្ពផដលបាននតគ្ង។ រោរទបុកឱ្យអាជ្ាធរមចូលោ្ឋ ន ឬអនាកដលឹកនាំ
 

សហ្រមនជ៍ាអនាកសនតមចនតជីសនរសីអនាកចចូលរមួកនាបុងសកមមាភ្ពទាងំននះ   អាច្តន់ចញតករុមផដលតតរូវ 
បាននរសីនអីង  ដចូចជា  អនាកគ្តំទ្រណបក្សតបឆាងំ ឬតករុមសាសនាភ្្រតិច។ តាមរយៈរោរោក់បញចាចូ ល 
តករុមផដលតតរូវបាននរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តតរូវរានកិចចាខិតខំតបលឹង

 ផតបងបផនម្កនាបុងរោរនធវរីោរជាមយួសហ្រមនន៍លីរោរតបយបុទត្បឆាងំរោរនរសីនអងី នងិរោរជមនាះឥរយិបថ 
 និងផនាត់្រំនិតផដលបងកនតគ្ះ ន្ា ក់។

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអយំពើជួញដូរមនុ្ ្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

 រោរកសាងសមត្ភ្ពស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរាន
សារៈសំខាន់សតរាប់បបុ្រ្គលិក និងនដ្រចូផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ នតរៅពីននះ រោរកសាងសមត្ភ្ព
ពាក់ព័ន្នលឹងរោរបនងកីនចំនណះដលឹង និងរោរយល់ដលឹងរបស់បបុ្រ្គលិកត្រប់
រចូប ដចូចជា អនាកនបីកបរ អនាកត្រប់ត្រង និងបបុ្រ្គលិកអនាម័យ។
សចូមពិចារណាសាកល្ងអភិតកមកសាងសមត្ភ្ពដចូចខាងនតរោម ៖
• រោរពិភ្កសាកនាបុងកផន្ងនធវីរោរ
• រោរចាប់្រចូ
• រោរសនងកតនមីលរោរបំនពញរោរងារ
• រោរផណនាំ
• កមមាវធិីបងវលឹកបងាហា ត់
• សរិោ្ខ សាលា និងវ្រ្គអនបុវត្ត
• រោរបណ្តបុ ះបណា្ត លអនឡាញតាមផបបសវ័យសិកសា
• វ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត ល ទ្ា ល់។

 ចបុចតំណភ្ជា ប់ខាងនតរោមនដីម្ទីទួលបាននសៀវនៅផណនាវំ្រ្គ 
បណ្តបុ ះបណា្ត លស្តពីីបញ្ហា ជាក់លាក់ ៖
• ឯកសារជំនួយសាមា រតីសតរាប់រោរបណ្តបុ ះបណា្ត លអំពីនយនឌ័រ និង 
 បរយិបននាសង្គម អមនោយសកមមាភ្ព
• រោរោកប់ញចាចូ លនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត ល
• នសៀវនៅផណនាវំ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លតបកបនោយរោរផតបរ្ោយស្តីព ី
 នយនឌ័រ និងអត្តសញ្ញា ណ
• នសៀវនៅផណនាវំ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លស្តីពីអំនពីជួញដចូរកបុរារ

គន្ឹះលអែៗ និង្នធាន្បរោប់ការកសាង 
្មតថែភាព្្ីពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម

ការយរើ្យអើងក្ននុងសា្នាអាែបយញៀ្្រានក្ននុង្កម្មភាពទបស់ា្្ត់

 ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអនំពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID កនាបុងតបនទសកម្ពបុជា បាននបាះពបុម្ព “ប័ណ្ណរចូបតពះពបុទ្” (ប័ណ្ណតចូចមួយផដលរាននលខទចូរស័ពទាសតរាប់ជាតបនយជន៍ដល់
 

ជននទសន្តរតបនវសន៍)។ ន្រយល់្ នោយសារប័ណ្ណននាះរានរចូបតពះពបុទ្ អនាកតបតពលឹត្តអនំពីជួញដចូរមនបុស្សជាជនជាតិនថ/ផខមារ នលឹងមិនបំ្្ញប័ណ្ណននាះន�យី។ ប៉ាបុផន្តជននទសន្តរតបនវសន៍
 ផដលរោន់សាសនានផ្សង យល់្ ពួកន្រតតរូវបាននរសីនអីង នហយីអង្គរោរមិនផមនរោ្ឋ ភិបាលមួយចំនួន  មិនចង់នតបីប័ណ្ណទាងំននាះន�យី។    ្រនតរាងននះបាននធវីរោរ្្ស់ប្តចូរ នោយបញចាចូ ល
 រចូបតបាសាទអង្គរវត្តនលីប័ណ្ណននាះវញិ។ ប័ណ្ណននះមិនតតរូវបានសនមាតជាសញ្ញា សរា្គ ល់សាសនា និងតតរូវបានទទួលយកនោយមនបុស្សត្រប់រចូប។

ការយផទេរសាែ់បរាកយ់ដាយគ្្នលក្ខខណ្ឌ យលើកកម្្ព ់ទីភា្្ក់ងាររប្់ជនរងយបគះ

 វទិយោស្ាន Issara ជាស្ាប័នដំបចូងផដលសាកល្ងនតបីតបាស់រោរនផទារសាច់តបាក់នោយគ្មា នលក្ខខណ្ឌ  (UCTs) កនាបុងតបនទសមីយ៉ា ន់រា៉ា  សតរាប់ជានសវារោរពារជនរងនតគ្ះននអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស។ ពួកន្រនតបីតបាស់កមមាវធិីននះជាសរាសភ្្រដ៏សំខាន់មួយននកមមាវធិីនសរភី្ពននជនតមីស ផដលខិតខំបនងកីនភ្ពអង់អាចរបស់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ តាមរយៈរោរផ្តល់

 
ចនំណះដលឹង ជនតមីស និងធនធានផដលពួកន្រតតរូវរោរចាបំាច់នដីម្តីតមលឹមតតមងអ់នា្រតរបសព់កួន្រ។ កមមាវធិនីនះបានផ្តល់សាចត់បាក់នោយ ទ្ា លដ់ល់អនាកទទលួផលសតរាបរ់ោរចណំាយ

 
តាមបំណង ជាជាងផ្តល់ជំនួយជាសរា្ភ រ: ឬរោរឧបត្ម្ភតបាក់ដល់អង្គរោរផ្តល់ជំនួយនដមី្ផីចកដល់ជនខវះខាត។ រោរនផទារសាច់តបាក់តតរូវបាននតបីតបាស់យ៉ា ងលអែបំផបុតជាសរាសភ្្រមួយ 
ននកញចាប់ជំនួយ “cash plus” សតរាប់ជួយដល់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរកនាបុងដំនណីររោរសរាហរណកមមារបស់ពួកន្រ តាមរយៈជំនួយផផនាកចបាប់ រោរផថទាសំបុខភ្ព នសវារករោរងារឱ្យនធវី 
និងរោរបញជាចូ ន និងព័ត៌រានស្តីពីនសវាសង្គម និងអត្តបនយជនន៍ផ្សងនទៀត។
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https://pacificwomen.org/wp-content/uploads/2019/07/FWF-GESI-Toolkit-web-final.pdf
https://pacificwomen.org/wp-content/uploads/2019/07/FWF-GESI-Toolkit-web-final.pdf
https://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/WCMS_111537/lang--en/index.htm
https://www.integrityaction.org/media/5028/gender-equality-and-social-inclusion_guidance-for-ia-training.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/02/Gender-and-Identity-Transformative-Training_P2P-Approach.pdf


ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

យយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្សថដលអននុវត្យៅតាមទីតាងំឆលែងកាត់

 សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលពាក់ព័ន្នលឹងជននទសន្តរតបនវសន៍បនាទា ប់ពីពួកន្រចាកនចញពីផទាះ និងកំពបុងនធវីដំនណីរឆ្ងរោត់ ហាក់ន ្្ត តនលីរោរ
 បនងកីនរោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះ និងរោរពតងលឹងកិចចាសហតបតិបត្តិរោរឆ្ងតពំផដន និងយន្តរោរបញជាចូ ន។ កិចចារោរននះទាមទាររោរនធវីរោរជាមួយឆាមា តំពំផដន មសន្តី
 អននា្ត រតបនវសន៍ ន្ររបាលអន្តរជាតិ និងតករុមហ៊បុនវសិ័យឯកជន ជាពិនសសកនាបុងវសិ័យបដិសណា្ឋ រកិចចា ដលឹកជញជាចូ ន និងនទសចរណ៍។

 ជាទចូនៅ រោរអនបុវត្តតជរុងនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ព នោយន ្្ត តនលីដំណាក់រោលអន្តររោលននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរមួរាន ៖

• រោរពតងលឹងសមត្ភ្ពរបស់មសន្តីរោ្ឋ ភិបាលកនាបុងរោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណ និងចាត់ផចងជនរងនតគ្ះតាមផបបមិននរសីនអីង និង
• រោរកសាងភ្ពជានដ្រចូជាមួយវសិ័យឯកជននដីម្បីនងកីនរោរយល់ដលឹង និងរោររាយរោរណ៍ពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលនកីតន�ងី។

ការពបងលងសមត្ថភាពរបសម់នន្ីរដា្ឋ ភិបាលក្ននុងការកំណត់អត្សញ្ញា ណ និងចាត់ថចងជនរងយបោឹះតាមថបបមិនយរ ើសយអើង

 ជាញលឹកញាប់ ឆាមា តំពំផដនជាមសន្តីរោ្ឋ ភិបាលផតមួយ្រត់ផដលជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នលឹងជួបជាមួយកនាបុងដំនណីររោរននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ រោរបណ្តបុ ះ
 បណា្ត លអភិវឌ្ឍសមត្ភ្ពរបស់ឆាមា តំពំផដន ្រួរបញចាចូ លព័ត៌រានស្តីពីតករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ ទិដ្ឋភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិ-បននាសង្គមកនាបុងអំនពីជួញដចូរ និងរោរ

ផណនាជំាក់ផស្តងស្តីពីរនបៀបសរា្ភ សជនរងនតគ្ះតាមផបបមិននរសីនអីង នោយ្ិរតពីនយនឌ័រ ផ្ចូវនភទ ជាតិពន្បុ អាយបុ ឬសមត្ភ្ព។

ការកសាងភាពជានដគចូជាមួយវិសយ័ឯកជនយដើម្បបីយងកើនការយលដ់លង និងការរាយការណ៍ពីអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 អាជីវកមមាកនាបុងវសិយ័ឯកជនផដលនធវរីោរជាមយួឧសសាហកមមារានហានភិយ័ខ្ពស់ នដរីតនួាទីយ៉ា ងសខំានក់នាបុងរោរទបស់ាក ត ់និងរាយរោរណ៍ពកីរណីជញួដចូរមនបុស្សផដល
 ្ររួឱ្យសង្សយ័។ បចចាបុប្ននា មសន្តីអនបុវត្តចបាបប់ានសហរោររោនផ់តតបនសីរជាមយួអាជីវកមមាពាកព់ន្័នដីម្អីបរ់ពំកួន្រអពីំរោរទបស់ាក តអ់នំពីជញួដចូរមនបុស្ស និងរនបៀបរាយរោរណ៍
 ពីបទនលមាីសននះ។ រោរោក់បញចាចូ លទិដ្ឋភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពកសាងរោរយល់ដលឹងសតរាប់វសិ័យឯកជន អាចរានលក្ខណៈធមមាតា ដចូចជា រោរ
 បញចាចូ លបញ្ហា សំខាន់ៗពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឯកសារបណ្តបុ ះបណា្ត ល ខិតប័ណ្ណ ឬព័ត៌រានស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ឬរោរបនងកីតសកមមាភ្ពចំ

 នគ្លនៅផដលខិតខំកសាងរោរយល់ដលឹងរបស់តករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 តាមរយៈរោរបនងកីត និងអនបុវត្តភ្ពជានដ្រចូតបកបនោយ្របុណតនមរ្មួជាមួយតួអង្គកនាបុងវសិ័យឯកជន នយងីអាចជួយសតមបសតមរួលសកមមាភ្ពរបស់វសិ័យឯកជន 
កនាបុងរោររោតប់ន្យអំនពីជញួដចូរមនបុស្សកនាបុងសងាវ កផ់្គតផ់្គង់។ សកមមាភ្ពននភ្ពជានដ្រចូជាមយួវសិយ័ឯកជន អាចរានចាបពី់រោរនតបីតបាសឧ់បករណ៍នដីម្ពីនិតិ្យតាមោន 

 និងផ្តល់លទ្ភ្ពដល់ពលករ រហចូតដល់រោររាយរោរណ៍ជាអនាមិកកនាបុងសងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់ រោររា៉ា ប់រងចំណាយនលីនថ្នតជីសនរសីពលករ និងរោរពតងលឹងស្តង់ោរសបុខភ្ព និង
 សបុវត្ភិ្ពសតរាប់តករុមហ៊បុនផ្គតផ់្គង់។ តាមរយៈរោរអនបុវត្ត នងិផចករផំលករោរអនបុវត្តលអែបផំបុត តករុមហ៊បុនអាចចាប់នផ្តមីធានាបាន្ សងាវ កផ់្គតផ់្គង់គ្មា នរោរងារដចូចទាសករ។

ការដាក់បញ្ចូលការពិចារណាអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងជំនាញ្រោ្្្ន៍

 ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស របស់  USAID កនាបុងតបនទសនថ គ្តំទតករុមពហបុវសិ័យ (MDT) ផដលនធវីរោរងារនោយ ទ្ា ល់ពាក់ព័ន្នលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ នសៀវនៅ
ផណនារំោរបណ្តបុ ះបណា្ត លតករុមពហបុវសិ័យ ោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាអំពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ក៏ដចូចជាជំនាញ និងរោរផណនាជំាក់លាក់សតរាប់រោរសរា្ភ សន៍ជនរងនតគ្ះ។ 
ចំណបុ ច្រន្លឹះននរោរបណ្តបុ ះបណា្ត ល ន ្្ត តនលីរោរនធវីរោរជាមួយអាជ្ាធរមចូលោ្ឋ ននដីម្សីា្ត ប់នរឿងរា៉ា វរបស់ជននទសន្តរតបនវសន៍ បចូករមួនលឹងរោរបងាហា ញសរានចិត្ត និងរោរទប់សាក ត់រោរ

 នរសីនអីងជននទសន្តរតបនវសន៍ជាជនបរនទស។ ចបុច here នដីម្ចីចូលអាននសៀវនៅផណនារំបស់តករុមពហបុវសិ័យ JICA។
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https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/mdt_guideline_practical_version.pdf


ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

រយបៀបយធ្ើការជាមួយសេគមន៍យដើម្បកីំណត់មនុខសញ្ញា
ននអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស របស់ USAID កនាបុង 
តបនទសនថ ខិតខំបណ្តបុ ះបណា្ត លអនាកផ្តលព់័ត៌រានសំខាន់ ដចូចជា អនាក 
នធវីរោរកនាបុងវសិ័យកំសាន្ត និងអនាករត់ម៉ាចូតចូឌបុប នដីម្កីំណត់រកសញ្ញា

 
តពរាន និងបញជាចូ នអនាកផដលអាចជាជនរងនតគ្ះននអំនពជួីញដចូរមនបុស្ស 
នៅរកនសវាពាកព់ន្័។ ្រនតរាងបាននធវរីោរជាមយួអង្គរោរកមមាករននិយជតិ 
និងបណ្តបុ ះបណា្ត លមនបុស្សមួយចំនួន ស្តីពីនិយមន័យននអំនពីជួញដចូរ

 មនបុស្ស នងិរោរកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះ។    ្រនតរាងក៏បានផ្តល ់
ព័ត៌រានស្តីពីអនាកផ្តល់នសវា    និងទីតាងំរបស់ពួកន្រផងផដរ។   កមមាករ 
និនយជិតផដលទទួលរោរបណ្តបុ ះបណា្ត ល បានបញជាចូ នជនរងនតគ្ះជា

 
នតចីនមក្រនតរាងននះនដមី្ទីទួលបានជំនួយ និងជួយកសាងរោរយល់ 
ដលឹងស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងពតងលឹងរោរនប្តជ្ាចិត្តរបស់អង្គរោរ/

 
ស្ាប័ន និងសហ្រមន៍កនាបុងរោរទប់សាក ត់បញ្ហា ននះ។ អនាកផ្តល់ព័ត៌រាន 
សំខាន់កនាបុងវសិ័យរានហានិភ័យខ្ពស់  ដចូចជា រោរងារកនាបុងវសិ័យកំសាន្ត 
និងរោរងារផ្ចូវនភទ បចូករមួនលឹងកមមាករនិនយជិតកនាបុងវសិ័យដលឹកជញជាចូ ន 

 តតរូវបានកំណត់្ងាយរានទំនាក់ទំនងជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពី
ជួញដចូរមនបុស្ស។

យតើបករុមេ៊នុនអាកាសចរណ៍អាចជួយកំណត់អតស្ញ្ញា ណ 
ជនរងយបោឹះននអំយពើជួញដចូរមននុស្សយដាយរយបៀបោ?

 ្រនតរាងជនគ្មា ននទាសផដលតបឈមនលឹងហានិភ័យ ជា្រំនិត 
ផ្តួចនផ្តីមរបស់អនាកបនតមីរោរយន្តនហាះផដលផ្តល់ជំនាញចាបំាច់ដល់ 
បបុ្រ្គលិកកនាបុងរោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណកបុរារផដលងាយតបឈមនលឹង 
ហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ្រំនិតផ្តួចនផ្តីមននះបានផលិតខិត

 បណ័្ណផដលផ្តល់ពត័រ៌ានដ៏សខំានស់្តពីរីនបៀបកតស់រា្គ ល់ នងិរាយរោរណ៍ 
ករណី និងផចកផខ្សពាក់កនដ សតរាប់តប្រល់ជចូនជនរងនតគ្ះផដល្រួរ 
ឱ្យសង្សយ័នៅនលីយន្តនហាះ នដីម្ផី្តល់ព័ត៌រានសំខាន់ៗស្តីពីបបុ្រ្គល
ផដលតតរូវទាក់ទងសបុំជំនួយ រមួទាងំកបុរារផដលន្រសង្សយ័្ជាជន 
រងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នដីម្ផី្តល់ធនធានចាបំាច់សតរាប ់
ទាក់ទងសបុំជំនួយ។ ចបុច here នដីម្ចីចូលអាននសៀវនៅផណនាផំដល
ផលិតនោយ IATA ស្តីពីរោរកត់សរា្គ ល់សញ្ញា តពរានននអំនពីជួញ 
ដចូរមនបុស្ស។ 
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https://www.iata.org/en/policy/consumer-pax-rights/human-trafficking/


ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ការបយងកើនសយំេងរបសក់មមាករនិយយាជិត អាចកាត់បន្ថយករណីជួញដចូរមននុស្ស

 ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID កនាបុងតបនទសនថ ជារោរសាកល្ងតបព័ន្មួយនដីម្រីោត់បន្យភ្ពងាយរងនតគ្ះរបស់កមមាករនិនយជិតនោយសារសកមមាភ្ព
 

រោរងារគ្មា នយបុត្តិធម៌កនាបុងសងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារសមបុតទ។ ្រំនិតផ្តួចនផ្តីមជាមួយវសិ័យឯកជន (Connectivity at Sea និង Verifik8) ជួយវាស់សទាង់កតមិតននបញ្ហា ទាងំននះ និងរោរអនបុវត្ត
 ផបបបំពានផដលពាក់ព័ន្នលឹងរោរនរសីនអីងផផអែកនលីនយនឌ័រ តបាក់ឈមាួលមិននសមាីភ្ព និងភ្ពងាយរងនតគ្ះនផ្សងនទៀតផដលនកីតរាននលីតករុមជននទសន្តរតបនវសន៍ជាក់លាក់ ដចូចជា សស្តី 

និងជនរានពិរោរភ្ព។ ្រនតរាងទាងំននះរាននគ្លបំណង ៖

• គ្តំទភ្ពនឆ្ីយតបនលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម និងរោរអនបុនលាមតាមស្តង់ោររោរងារ និងនគ្លននយបាយស្តីពីសកមមាភ្ពរោរងារ តាមរយៈកិចចាសហរោរជាមួយវសិ័យឯកជន

• គ្តំទរោរហាមឃាត់សកមមាភ្ពរោរងារផបបនរសីនអីងចំនពាះសស្តី និងនកមាងតសី តាមរយៈរោរធានារោរបនងកីត និងអនបុវត្តនគ្លននយបាយកនាបុងតករុមហ៊បុន (ឧ. លបុបបំបាត់នគ្លននយបាយ
 ផដលរ លឹតត្តិរោរងាររបស់ជននទសន្តរតបនវសន៍ជាសស្តីនចូវតតលឹមមបុខរបរជាក់លាក់ ពតងលឹងរោរអនបុវត្តនគ្លននយបាយផដលរោរពារសស្តីរាននផទានពាះពីរោរនរសីនអីង ឬធានា្រាននគ្ល
 ននយបាយសតរាប់រោរពារសិទ្ិរបស់ជនរានពិរោរភ្ពកនាបុងរោរទទួលបានរោរងារសមរម្យ)។

• ធានា្ យន្តរោរបណ្តលឹ ងសាទបុក្ខរានបរយិបននា និងអាចបំនពញតតមរូវរោរជាក់លាក់របស់ជននទសន្តរតបនវសន៍ ដចូចជា សស្តី និងតករុមជួបរោរលំបាក។

យតើការ ល្ែ សប់្ចូរតិចតួច អាចជំរ នុញឱ្យនស្យីធ្ើយទសន្របបយវសន៍យដាយសនុវត្ថិភាពយដាយរយបៀបោ?

 នៅបងរ្់ោនដស ហានិភ័យផដលពាក់ព័ន្នលឹងនទសន្តរតបនវសន៍រោរងាររបស់សស្តី តតរូវបានរោតប់ន្យតាមរយៈរោរសាងសង់អនន្តរវាសិកោ្ឋ ន និងរោរផ្តលព់ត៌័រានស្តពីរីោរផថទាសំបុខភ្ព។ 
 

រោរតបលឹកសានយបល់ត្ររួសារក៏បានគ្តំទដល់ដំនណីររោរននះផងផដរ តាមរយៈរោរជួយឱ្យត្ររួសារ និងសស្តីទទួលយកជនតមីសរោរងាររបស់សស្តី និងគ្តំទពួកន្រកនាបុងរោររះិរកវធិីរា៉ា ប់រងចំណាយ
 កនាបុងត្ររួសារនៅនពលសស្តីរស់នៅឆា្ង យពីផទាះ នោយមិនបងកផលវបិាកនោយនចដន្យណាមួយ។ រោរ្្ស់ប្តចូរទាងំននះផ្តល់លទ្ភ្ពឱ្យសស្តីវយ័នកមាងផដលមិនទាន់នរៀបរោរ នធវីនទសន្តរតបនវសន៍

នៅនធវីរោរកនាបុងនរាងចតកនៅតករុងោរោ នោយមិនតបឈមនលឹងរោរនរសីនអីង និងរោរនឆ្ីយតបអវជិជារាន។
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ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

យយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្សថដលអននុវត្យៅតាមបបយទស/ទីតាងំយោលយៅ
 នៅតបនទស/ទីតាងំនគ្លនៅ សកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្សន ្្ត តសខំានន់លីរោរកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណ រោរនធវរីាតបុភចូមនិវិត្តន៍ និងជំនួយផ្ចូវចបាប់សតរាប់

 ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ក៏ដចូចជារោរពតងលឹងរោរពិនិត្យតាមោនរោរងារផដលរានហានិភ័យ និងរោរបនងកីនលទ្ភ្ពរបស់ជននទសន្តរតបនវសន៍/ជនរងនតគ្ះកនាបុង
 រោរទទលួបានព័ត៌រាន និងផខ្សទចូរសព័ទាសនសងា្គ ះបនាទា ន។់ រោរោកប់ញចាចូ លនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្សកនាបុងតបនទសនគ្លនៅ 
 អាចនានំៅរកលទ្ផលដចូចខាងនតរោម ៖

• រោរបនងកនីរោរកំណតអ់ត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះផដលគ្មា នន្រដលឹងលឺ ផដលបានវលិតត�ប់មកសហ្រមនវ៍ញិ នងិរោរបងាហា ញអត្តសញ្ញា ណនោយជនរងនតគ្ះ ទ្ា ល់
• រោរបំពាក់បំប៉ានអនាកផ្តល់នសវាជួរមបុខនចូវជំនាញចាបំាច់កនាបុងរោរជួយដល់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងធានា្ នសវាពាក់ព័ន្ ដចូចជា ព័ត៌រាន ជតមក រោរ 

គ្តំទផផនាកចិត្តសង្គម រោរផថទាសំបុខភ្ព និងជំនួយផផនាកចបាប់ បំនពញតតមរូវរោរជាក់លាក់របស់ជនរងនតគ្ះត្រប់រចូប
• រោរពតងលឹងស្ាប័នផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នដីម្បីញ្ឈប់រោរនរសីនអីង និងនលីកកម្ពស់រនបៀបនធវីរោរផដលនឆ្ីយតបនលឹង

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

ការបយងកើនការកំណត់អត្សញ្ញា ណជនរងយបោឹះ និងការបងាហា ញអត្សញ្ញា ណយដាយជនរងយបោឹះ ទ្ា ល់
 រោរនកីនន�ងីននចំនួនករណីជួញដចូរមនបុស្សផដលជនរងនតគ្ះជាបបុរស ឬអនាកប្តចូរនភទនធវីឱ្យតួនាទីរបស់ន្ររបាលរានរោរផតបតបរួល។ ចំណបុ ចសំខាន់្ឺរន្ររបាលត្រប់

 រចូបតតរូវរានចំនណះដលឹងបចចាបុប្ននាភ្ពស្តីពីទតមង់ និងជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នដីម្អីាចកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សបានរោន់ផត
 តបនសីរ។ ទនទាលឹមនលឹងននះ ន្រតតរូវធានា្ មសន្តីទាងំពីរនភទអាចបំនពញតួនាទី កិចចារោរ និងមបុខងារដចូចគ្នា  នោយមិន្ិរតពីនភទរបស់ពួកន្រ។ មសន្តីន្ររបាលជាសស្តីនដីរតួនាទី

 សំខាន់ នតពាះពួកន្រជាអនាកគ្តំទសស្តី និងរោរពារផលតបនយជន៍របស់សស្តី។ វត្តរានរបស់មសន្តីជាសស្តីនៅប៉ាបុស្តិ៍ន្ររបាល បងាហា ញ្ ន្ររបាលនៅចារំោរពារមនបុស្សត្រប់រចូប។ 
 

ដចូនចនាះ វាអាចបនងកីនលទ្ភ្ពននរោរបងាហា ញអត្តសញ្ញា ណនោយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ទ្ា ល់។

ការយលើកកម្ព្់តួនាទីរប្់នគររាលជាស្្ីក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

 នៅទចូទាងំសកលនលាក សរាសភ្្រសស្តីកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌រានតបផហល ១០%។ អវត្តរានសស្ត
 ី

កនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌តពហមាទណ្ឌ  រានន័យ្ រោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស  
រោររោត់នសចក្តី និងរោរតសាវតជាវករណី  នធវីន�ងីតាមរយៈទស្សនៈរបស់បបុរសផដលត្របដណ្ត ប់នោយ

 
ឥរយិបថ បទោ្ឋ ន ភ្ពលនមអែៀង និងអភតិកមរបសប់បុរស។ កនាបុងតបនទសកម្ពបុជា មយី៉ា នរ់ា៉ា  និងហវលីពីនី កមមា
វធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់អចូសសា្ត លីកនាបុងតំបន់អាសបុី បាននធវីរោរជាមួយអង្គភ្ពតបឆាងំ

 រោរជួញដចូរមនបុស្សនដីម្អីនបុវត្តកមមាវធិីហវលឹកហវនឺ និងផណនានំ្ររបាលជាសស្តី។ កមមាវធិីននះរាននគ្ល
 បំណងនលីកកម្ពស់ភ្ពរកីចនតមីនផផនាកវជិាជា ជីវៈរបស់ន្ររបាលជាសស្តីកនាបុងរោរទទួលបានជំនាញដលឹកនា ំ
 

និងពតងីក្រន្ងអាជីពរបស់ពួកន្រផដលន ្្ត តនលីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ជំរបុញនលីកទលឹកចិត្តឱ្យន្ររបាល
 

ជាសស្តីផដលរានឯកនទសផផនាកអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស បន្តអាជីពកនាបុងកងករ្ាងំន្ររបាលសចូម្ផីតនតរោយ
 

នពលនរៀបរោរ នងិបនងកនីតបសទិភ្្ពរបសន់្ររបាលតាមរយៈរោរនលីកកម្ពស់ និងរោរបងាហា ញនគ្លរោរណ៍  
និងរោរអនបុវត្តផដលពាក់ព័ន្នលឹងសមភ្ពនយនឌ័រ។ នៅកម្ពបុជា នតរោយរោរបញចាប់កមមាវធិីននះ ន្ររបាល

 
ជាសស្តីចំនួន ៥៩% (៤៤ នាក់) តតរូវបានដំន�ងីមបុខតំផណង ឬទទួលបានភ្រកិចចាកតមិតខ្ពស់ នធៀបនលឹង 
ន្ររបាលជាសស្តីផត ៥% ប៉ាបុនណា្ណ ះ ផដលមិនបានចចូលរមួកនាបុងកមមាវធិីននះ។
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ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ការបំពាក់បំប៉នជំនាញចាបំាច់ដលអ់្នក្្លយ់សវាជួរមនុខយដើម្បជីួយដលជ់នរងយបោឹះននអំយពើជួញដចូរមននុស្ស
 រោរអនបុវត្តនគ្លរោរណ៍ និងអភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ជាមចូលោ្ឋ នននសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលរាននគ្លនៅផកលមអែនសវា

 
ជួរមបុខ។ នោយសារនសវាពាក់ព័ន្ ទ្ា ល់នលឹងជនរងនតគ្ះ សកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សតរាប់អនាកផ្តល់នសវាជួរមបុខ្រួររមួបញចាចូ លរោរផណនាសំ្តីពីរោរនធវីរោរជាមួយជនរងនតគ្ះ 
រោរវាយតនម្ហានិភ័យ និងរោរផ្តល់នសវានោយគ្មា នភ្ពលនមអែៀង និងរោរនរសីនអីង។ នតរៅពីននះ ន្រអាចផកលមអែសកមមាភ្ពនផ្សងនទៀតផដលពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ

 អំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលកំណត់ស្តង់ោរនសវាអប្បររា ឬពតងលឹងព័ត៌រានស្តីពីរនបៀបបញជាចូ នឱ្យរោន់ផតតបនសីរ តាមរយៈរោរោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ និង
 បរយិបននាសង្គម។

ឥរយិាប្ថ្្អកតាមយយនឌ័របោ្លឱ្យមានការយរ ើសយអើងក្ននុងមណ្ឌ លថ្ទាំ
 កនាបុងតបនទសបង់រ្ោនដស និងននបា៉ា ល់ នទាះបជីាជនរងនតគ្ះហាកច់ង់បានរោរគ្តំទពសីហ្រមនជ៍ាងមបុនកន៏ោយ ជាទចូនៅ សស្តីនតចីនផតទទលួបានរោរគ្តំទកនាបុងមណ្ឌ លផថទាំ

 ខណៈផដលជនរងនតគ្ះជាបបុរសរស់នៅកនាបុងសហ្រមន៍។  ទនទាលឹមនលឹងននះ ជនរងនតគ្ះជាសស្តីទទួលបានរោរតបលឹកសាផផនាកចិត្តសង្គម ខណៈផដលជាញលឹកញាប់ ជនរងនតគ្ះ
ជាបបុរសមិនទទួលបាននសវាននះន�យី។ ជនរងនតគ្ះជាបបុរសនតចីនផតទទួលបានរោរបណ្តបុ ះបណា្ត ល ជំនាញផដលផ្តល់ឱរោសនសដ្ឋកិចចានតចីនជាងរោរបណ្តបុ ះបណា្ត ល

 ជំនាញសតរាប់ជនរងនតគ្ះជាសស្តី។  នៅនពលគ្មា នរោរពិចារណាពីទិដ្ឋភ្ពនយនឌ័រ     និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សទាងំននះ 
អាចរានរោរពតងលឹងផនាត់្រំនិតផផអែកតាមនយនឌ័រ នហយីសកមមាភ្ពមិនសចូវរានតបសិទ្ភ្ព។ ្រនតរាង BC/TIP កនាបុងតបនទសបង់រ្ោនដសកំពបុងផ្តល់រោរបណ្តបុ ះបណា្ត លដល់
អនាកផ្តល់នសវាជួរមបុខកនាបុងរោរផ្តល់រោរតបលឹកសាផផនាកចិត្តសង្គមដល់ជនរងនតគ្ះជាបបុរស។

សផ្នកយយនឌ័រយៅប៉ុ្្ិ៍នគររាល ជួយបយង្កើនការកំណត់អត្្ញ្្ណជនរងយបគះ

 បណា្ត តបនទសមួយចំនួននៅអាសបុី បានបនងកីតឱ្យរានផផនាកកិចចារោរសស្តីនៅតាមប៉ាបុស្តិ៍ន្ររបាលនដីម្បីងកភ្ពងាយតសរួលដល់សស្តីខ្ួនឯងបងាហា ញអត្តសញ្ញា ញជាជនរងនតគ្ះ
 

នោយអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ កនាបុងតបនទសហវលីីពីន ផផនាកកិចចារោរសស្តីនដីរតួនាទីយ៉ា ងសំខាន់កនាបុងរោរចាត់ផចងករណីជួញដចូរមនបុស្ស។ កនាបុងឆានា  ំ២០១៨ ហវលីីពីនបានពតងលឹងរោរនប្តជ្ា

 
ចិត្តនលីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម តាមរយៈរោរបនងកីតផផនាកកិចចារោរ  LGBTQ+ នៅតាមបណា្ត ប៉ាបុស្តិ៍ន្ររបាលជានតចីនកនាបុងទីតករុងរា៉ា នីល។ នទាះបីជាផផនាក

 LGBTQ+ តតរូវបានបនងកីតន�ងីនដីម្នីឆ្ីយតបនលឹងបទនលមាីសននរោរសអែប់នខ្ពីម និងរោរនបៀតនបៀនជាទចូនៅនលីតករុម LGBTQ+ ក៏នោយ វាមិនបានរារាងំមិនឱ្យពួកន្រនោះតសាយករណី
 ជួញដចូរមនបុស្សផដលជនរងនតគ្ះជាតករុម LGBTQ+ ន�យី។ ន្ររបាលផដលតតរូវបានោកព់តងាយនៅតាមផផនាកនយនឌរ័ទាងំននះ ទទលួបានរោរបណ្តបុ ះបណា្ត លស្តពីទីដិ្ឋភ្ព
 

នយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គមកនាបុងបទនលមាសីនានា  ដចូចជា  អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នងិរោរបណ្តបុ ះបណា្ត លស្តពីជីនំាញរោរងារផដលគ្មា នរោរនរសីនអងី  និងវធិនីធវរីោរផដលគ្មា នភ្ពនរសី

 
នអងី។ ▪ កនាបុងករណីផដលរោរផ្តលន់សវាពិនសសមិនអាចរានបាន នីតវិធិតីបតបិត្តសិ្តង់ោរ (SOPs) អាចផ្តលល់ទ្ភ្ពដល់ជនរងនតគ្ះកនាបុងរោរនតជសីនរសីនភទរបស់អនាកសរា្ភ សន ៍និងរោរ

 ត្រប់ត្រងនោះតសាយ ករណីផដលរានរោរប៉ាះពាល់អារមមាណ៍។

ការបសាវបជាវពីការបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស រយំលចតបមរូវ
ការរបសជ់នរងយបោឹះថដលជាបករុម LGBTQ+
 ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID សតរាប់តំបន់អាសបុី កនាបុង 
តបនទសនថ បាននធវរីោរតសាវតជាវព្ីររំចូននរោរផថទាសំតរាបជ់នរងនតគ្ះននអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស។  
អនបុសាសន៍ពីរបាយរោរណ៍ននះរនំលចភ្ពចាបំាច់ននរោរវាយតនម្កនាបុងជតមក នដីម្រីះិរករោរ
អនបុវត្តលអែបំផបុតសតរាប់គ្តំទដល់សហ្រមន៍ LGBTQ+។ ចបុច here នដីម្អីានបផន្មនទៀត។

 ចបុច here នដីម្ទីទួលបានឧបករណ៍ជំនួយសតរាប់អនាកអនបុវត្ត 
ផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងសបុខភ្ព សរាហរណកមមា និងរោរបញជាចូ ន។

 ចបុច here នដមី្ផីសវងយល់បផនម្អពីំរនបៀបអនបុវត្តអភិតកមន ្្ត តរោរ 
យកចិត្តទបុកោកន់លីជនរងនតគ្ះកនាបុងរោរតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស។

្នធានជំនួយ ៖ រយបៀបអនុវត្្្ង់ដារននការសថទា ំ
សដលយឆ្ើយតបនឹងយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម 
្បរោប់យ្វាជួរមុខ
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https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1067/trafficking-survivor-care-standards-2015.pdf
https://www.winrock.org/wp-content/uploads/2019/10/20191023-Thailand-CTIP-Shelter-Report.pdf
https://cclou.org/wp-content/uploads/2018/11/Guiding-Principles-for-Agencies-16-FINAL.pdf


ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ការពបងលងសា្ថ ប័នថដលយធ្ើការងារពាក់ព័ន្ធនលងការបបយនុទ្ធបបឆាងំ 
អយំពើជួញដចូរមននុស្សយដើម្បបីពា្ឈបក់ារយរ ើសយអើង និងយលើកកមស្រ់យបៀប 
យធ្ើការថដលយឆលែើយតបនលងយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម
 សកមមាភ្ពននះទាមទាររោរវាយតនម្ និងរោរលបុបបំបាត់របាងំរារាងំលទ្ភ្ពទទួលបាន 
និងទាមទារឱ្យស្ាប័នពិនិត្យនមីលវប្ធម៌អង្គរោររបស់ខ្ួន នដីម្បីពា្ឈប់នគ្លននយបាយ 
និងរោរអនបុវត្តផបបនរសីនអីង។

យយនឌ័រក្ននុងសា្ថ ប័នតនុលាការអាចបយងកើនលទ្ធភាពទទួលបានយនុត្ិធម៌
 កនាបុងតបនទសនថ អង្គរោរ UN Women បានចបុះកិចចាតពមនតពៀងជាមយួវទិយោស្ានយបុត្តិធម៌ 
នថ (TIJ) នដីម្ជីួយដល់សស្តី និងនកមាងតសីផដលទទួលរងរោររនំលាភបំពាន និងអំនពីហងិសា 
ឱ្យទទួលបានកិចចារោរពារផផនាកចបាប់ និងយបុត្តិធម៌។ តពះរាជអាជ្ា និងនៅតកមតតរូវបាន 
បណ្តបុ ះបណា្ត លអំពីនយនឌ័រ នហយីបនទាប់សវនារោរ្រំរចូធានាបាន្ ជនរងនតគ្ះ និងសាក្សី

 
មិនចាបំាច់តបឈមមបុខជាមួយជនជាប់នចាទ។ តបនទសនថបានបនងកីតបនទាប់សវនារោរសិប្
និមិត្តផដលបងាហា ញពកីផនង្ផដលភ្្រនីមីយួៗតតរូវអង្គបុយកនាបុងនពលរោតន់ទាសជាក់ផស្តង។ បនទាប់

 សវនារោរទាងំននះជាវធិជីាកល់ាកម់យួ នដមី្ជីយួឱ្យជនរងនតគ្ះបានដលឹងមបុន្រានអវនីកតី 
ន�ងីនពលដំនណីររោរសវនារោរពិតតបាកដ។ កនាបុងតបនទសឡាវ បនទាប់សវនារោរចំណាយតិច 

 
និងគ្មា នរោរតបឈមមបុខគ្នា  រានវាងំននខណ្ឌ ផចកជនរងនតគ្ះពីជនជាប់នចាទ តចកនចញ 
នោយផ�ក លទ្ភ្ពផ្តល់សក្ខីកមមាតាមវនីដអចូ និងបនទាប់សរា្ភ សន៍ឯកជន។

 រនបៀបបងកប់រោរអនបុវត្តលអែបំផបុតកនាបុងរោរនតជីសនរសីបបុ្រ្គលិកនៅនពល 
តបយបុទ្តបឆាងំទាសភ្ពសម័យទំននីប

 រោរនោះតសាយទាសភ្ពសមយ័ទនំនីបកនាបុងសងាវ កផ់្គតផ់្គង់របស់រោ្ឋ ភបិាល

 តារាងតតរួតពិនិត្យរោរទប់សាក ត់ទាសភ្ពសម័យទំននីបសតរាប់កិចចា 
លទ្កមមា និងសងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់

 រោរតតរួតពិនិត្យតាមដំណាក់រោលនលីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
ឬកិចចាសវនកមមា ជួយដល់រោរតាមោនវឌ្ឍនភ្ពរបស់ស្ាប័ននឆា្ព ះនៅរក
រោរនប្តជ្ាចិត្តសនតមចបាននយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងតបតិបត្តិរោរ 

 
និងសកមមាភ្ពនានា។ ចបុច     here នដីម្ដីលឹងពីរនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស្ាប័ន។

្នធានជំនួយ៖ រយបៀបដាក់បញ្ចូលយយនឌ័រ  
និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងដំយណើរការលទ្ធកម្ម 
និង្ងា្្ក់ផ្គត់ផ្គង់

ឧបករណ៍ជំនួយ៖ រយបៀបបតរួតពិនិត្យយយនឌ័រ 
និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងសា្្ប័ន

យយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងសកមមាភាពសមាេរណកមមាក្ននុងការបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលន ្្ត តនលីសរាហរណកមមាជនរងនតគ្ះ ហាក់ន ្្ត តសំខាន់នលីរោរជួយឱ្យជនរងនតគ្ះកសាងជីវតិរបស់ពួកន្រ 
ន�ងីវញិ។ សកមមាភ្ពពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរមួរាន ៖

• រោរ្្ស់ប្តចូរឥរយិបថ និងនគ្លននយបាយនដីម្រីោរពារជននទសន្តរតបនវសន៍ និងជនជាតិភ្្រតិចផដលតតរូវបាននរសីនអីង និង
• រោរនោះតសាយរបាងំរារាងំលទ្ភ្ពទទួលបានព័ត៌រាន និងនសវា។

ការ ល្ែ សប់្ចូរឥរយិាប្ នងិយោលនយយាបាយយដើម្បកីារពារជនយទសនរ្បបយវសន៍ និងជនជាតិភាគតចិថដលបតរូវបានយរ ើសយអើង
 របាងំដ៏ធំមួយផដលរារាងំសរាហរណកមមាជនរងនតគ្ះកនាបុងសហ្រមន៍របស់ពួកន្រ្ឺររោររាក់ងាយកនាបុងសង្គម និងរោរនរសីនអីងពួកន្រ បនាទា ប់ពីរោរវលិតត�ប់មក

 សហ្រមន៍វញិ។ អភិតកមនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ន ្្ត តសំខាន់នលីរោរនធវីរោរជាមួយតបព័ន្ផ្សពវផសាយ និងសហ្រមន៍នដីម្បីនងកីនតកមសីលធម៌ ចំនណះដលឹង និង
 រោរនយ្រយល់ (ឧ. មិនផ្សពវផសាយនឈាមា ះរបស់ជនរងនតគ្ះ) ភ្ពជាតំណាងជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលគ្មា នរោរនរសីនអីង និងរោរផ្តល់ឧបករណ៍ដល់ពួកន្រ
 

នដីម្ពីិនិត្យបឋម និងតាមោនរនបៀបបងាហា ញជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សកនាបុងតបព័ន្ផ្សពវផសាយ។ អភិតកមថមាីៗមួយចំនួនផដលអាចយកនតបីតបាស់កនាបុងរោរ្្ស់ប្តចូរ

 ឥរយិបថជបុំវញិជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស រមួរាន កមមាវធិីវទិ្យបុ មហាតសព សននាិសីទ និងយបុទ្នារោរ។
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https://ccsbestpractice.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/DocGo.Net-Supply-Chain-Sustainability-Procurement-Guidance-How-to-embed-best-practice-in-your-procurement-when-combating-modern-slavery.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830150/September_2019_Modern_Slavery_Guidance.pdf
https://www.cips.org/Documents/Membership/Branch%20Speaker%20Presentations/Modern%20slavery%20prevention%20checklist.pdf


ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំតបភពនដីម

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ផដលអនបុវត្តនៅតាមទីតាងំឆ្ងរោត់

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស
កមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្សផដលអនបុវត្តនៅតាមតបនទស/
ទីតាងំនគ្លនៅ 

នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមា
ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ការយដាឹះបសាយរបាងំរារាងំលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងយសវា
 សកមមាភ្ពសរាហរណកមមាក៏រមួបញចាចូ លរោរបនងកីនលទ្ភ្ពរបស់តករុមងាយរងនតគ្ះ និងជន 
រងនតគ្ះកនាបុងរោរទទួលបានព័ត៌រាន និងនសវាផដលអាចជួយឱ្យពួកន្រទទួលបានរោរងារ រោរផថទា ំ
សបុខភ្ព និងលំនៅោ្ឋ នផងផដរ។ នតរៅពីននះ នសវាអាចរមួបញចាចូ លនសវារោ្ឋ ភិបាលផដលអាចឱ្យជន

 
រងនតគ្ះទទួលបានឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញា ណ និងលិខិតឆ្ងផដន លិខិតន ក្ លនទាស ឬបណ្តលឹ ង

 សាទបុក្ខ ឬដំនណាះតសាយផដលជាមចូលោ្ឋ នននរោរនធវីសរាហរណកមមា និងរោរផកលមអែជីវតិរស់នៅ 
របស់ពួកន្រឱ្យតបនសីរន�ងី។

 ព័ត៌រានស្តីពីនសវាផដលរាន (ជាភ្សាចតមរុះ) និងតាមរយៈបណា្ត ញចតមរុះ (បណា្ត ញសង្គម 
វទិ្យបុ ទចូរទស្សន៍ និងអនាកផ្តល់ព័ត៌រានសំខាន់) អាចជួយបនងកីនលទ្ភ្ពរបស់ជនងាយរងនតគ្ះ និង 
រោត់បន្យហានិភ័យ។

 ឥរយិបថ និងផនាត់្រំនិតផដលបងកនតគ្ះ ន្ា ក់អាចរារាងំតករុមងាយរងនតគ្ះមិនឱ្យទទួលបាន 
នសវា នោយសារភ័យខ្ាចរោរនរសីនអីង។ ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សរបស់ USAID  
កនាបុងតបនទសនថ បាននធវីរោរជាមួយអាជ្ាធរមចូលោ្ឋ នកនាបុងរោរផចករផំលកនរឿងរា៉ា វរបស់ពលករនទសន្តរ-

 
តបនវសន៍ នដីម្បីនងកីតឥរយិបថរោន់ផតវជិជារានចំនពាះពលករនទសន្តរតបនវសន៍ជាជនបរនទស។

្បរោប់ឧទាហរណ៍បសនថែមននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការ 
បបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស៖
 ចបុច here នដីម្ចីចូលនមីលរោរអនបុវត្តលអែបំផបុត ១០០ ចំណបុ ចកនាបុងរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស៖ តួនាទីរបស់សង្គមសបុីវលិ។ ចបុច here  
នដីម្ីចចូលនមីលឧទាហរណ៍បផន្មននវធិីទាងំ ២០ កនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំ
អំនពីជួញដចូរមនបុស្សនៅឆានា  ំ២០២០។

្នធានជំនួយ ៖ ឧទាហរណ៍បសនថែមននការអនុវត្លអែ
បំផុតជាអន្រជាតិ

យតើឥរិយាបថសផអែកតាមយយនឌ័រអាែបង្កផលប៉ះពាល់ដូែយម្ែយលើ្កម្មភាព្រោហរណកម្ម

 កនាបុងតបនទសបង់រ្ោនដស ជនរងនតគ្ះជាសស្តីនៅផតតបឈមនលឹងរោរនរសីនអីង នៅនពលវលិតត�ប់មក 
សហ្រមន៍វញិ។ តបសិននបីជនរងនតគ្ះវលិតត�ប់មកវញិនោយមិនអាចផ្តល់រោរគ្តំទផផនាកនសដ្ឋកិចចាដល ់
តករុមត្ររួសារបាន ពកួន្រនលឹងតតរូវបាននរសីនអីង និងអាចរានអារមមាណ៍អារា៉ា ស់ នងិរនអៀសខ្ួន។ រោរនោះតសាយ

 អារមមាណ៍ទាងំននះ ជា្រន្លឹះននដំនណីររោរសរាហរណកមមាបចូករមួនលឹងរោរនធវីរោរជាមួយសហ្រមន៍នដីម្ផី្តល ់
រោរគ្តំទ។ បចចាបុប្ននា ជនរងនតគ្ះរានជនតមីសកនាបុងរោរមិនវលិតត�ប់មកសហ្រមន៍វញិ និងអាច្្ស់នៅ
កផន្ងថមាីផដលពួកន្រយល់្រានសបុវត្ិភ្ព។

យតើបញ្្្ ុខភាពផ្ចូវែិត្សដលគ្្នការព្យារាលអាែរាំង្ទេះដល់កិែ្ខិតខំបបឹងសបបងយ្វែើ 

្រោហរណកម្មយដាយរយបៀបណា?
 បបុរសផដលនធវរីោរនលកីបា៉ា ល់ននសាទ ជាពនិសសបបុរសផដលតតរូវបាន ្្ត ចទ់នំាកទ់នំងពីពភិពខាងនតរៅ

 
នៅនលីកបា៉ា ល់ននសាទកនាបុងសមបុតទអន្តរជាតិរយៈនពលជានតចីនឆានា  ំអាចជាជនរងនតគ្ះននរោររនំលាភបំពាន

 
ផ្ចូវនភទ ប៉ាបុផន្តកតមនលឹងលាតតតោងបញ្ហា ។ បរយិរោសផដលគ្មា នទំនាក់ទំនងនៅនលីកបា៉ា ល់ននសាទ ផដល

 
តបធានតករុមកបា៉ា ល់រានអំណាច ្្ត ច់មបុខ ្រឺតសនដៀងគ្នា នលឹងស្ានភ្ពកនាបុងពន្ធនាគ្រ។ នៅនពលគ្មា នរោរ 
គ្តំទ និងនសវាត្របត់គ្នផ់ផនាកសបុខភ្ពផ្ចូវចតិ្ត ជនរងនតគ្ះផដលវលិតត�ប់មកវញិ រានរោរលបំាកកនាបុងរោរ

 តត�បន់ៅសហ្រមន៍។ ទនទាលឹមនលឹងននះ ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សអាចរានបញ្ហា សបុខភ្ពផ្ចូវចិត្ត ឬ
 ពិរោរភ្ព នោយសារអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស។ នតរៅពីននះ ពួកន្រអាចនញៀននត្រឿងនញៀន បាកទ់លឹកចិត្ត ឬរាន
 

ចរតិ្រន�្នី។ កនាបុងតបនទសមួយចំនួន រោរផថទាសំបុខភ្ពផ្ចូវចិត្ត នៅរានកតមិត ឬគ្មា នផតម្តង នហយីជនរាន
 ពិរោរភ្ពមួយចំនួនអាចតតរូវបានោក់ពន្ធនាគ្រ ឬតតរូវបានសាច់ញាតិបងា្ខ ងំកនាបុងផទាះ។
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ភ្ពសរាហរណកមមាកនាបុងរោរតបយបុទ ្
តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

ការកំណត់អត្សញ្ញា ណជនរងយបោឹះ
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វិសយ័តនុលាការ និងសា្ថ ប័នអននុវត្ចបាប់
 AAPTIP (2017) Gender Toolkit: A guide for criminal justice practitioners in the ASEAN region
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ការរពំលងទនុកក្ននុងម៉ចូឌនុលបនាទា ប់

 កនាបុងម៉ាចូឌបុលបនាទា ប់ នយងីនលឹងន ្្ត តនលរីនបៀបផដលអនាកអនបុវត្តនផ្សងៗ (វសិ័យយបុត្តិធម៌ សបុខបុរាលភ្ពសង្គម វសិ័យឯកជន និងរោ្ឋ ភិបាល)ោក់បញចាចូ លរោរ
 ពិចារណាពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងផផនរោរពិនិត្យតាមោន និងវាយតនម្។ ម៉ាចូឌបុលននាះនលឹងផ្តល់រោរផណនាសំ្តពីីរនបៀបតបមចូលទិននាន័យផបងផចកជា

តបនភទ បកតសាយលទ្ផល និងផ្សពវផសាយរោរ្្ស់ប្តចូរនចញពីតជរុងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។
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https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN_gender_8_email_REV.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/
https://files.institutesi.org/Stateless-Trafficking_Thailand.pdf
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/09/going-home-english-final.pdf
https://acc.coj.go.th/th/file/get/file/2019081537ba1eb87f0d9226ce09067587c5f0d8133331.pdf
https://www.dcaf.ch/gender-and-security-toolkit
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Training_Manual_-_Police%5b1%5d.pdf


ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ការពិពណ៌នា៖ ម៉ាចូឌបុលននះផណនាពំរីនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌ័រ 
 

និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងផផនរោរពិនិត្យតាមោន និងវាយតនម្ នោយ្រិត្រចូរ
 ពអីនាកអនបុវត្តចតមរុះកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ម៉ាចូឌបុល 

ននះផ្តល់្ំរនតិលអៗែ ស្តពីរីនបៀបសរនសរសចូចនាករនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម 
 

រនបៀបកំណត់រក និងតបមចូលទិននាន័យផបងផចកជាតបនភទ និងរនបៀបបងាហា ញ 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

រយបៀបដាក់បញ្ចូលការពិចារោពីយយនឌ័រ និង

បរយិាបន្នសង្គមក្ននុងឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដាន 

វាយតនមលែ និងយរៀនសចូបត

 ជំហានដំបចូងកនាបុងរោរោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរ
 ពនិតិ្យតាមោន និងវាយតនម ្និងរោរនរៀនសចូតត (MEL) ្ររឺោរបនងកតីផផនរោរ 
 

MEL ត្របត់ជរុងនតជាយ។  នពាល្រផឺផនរោរផដលចបាមយកទិននានយ័ស្តពីលីទ្ផល 
រពំលឹងទបុក នងិលទផ្លចបុងនតរោយសតរាបត់ករុមចតមរុះ និងផ្តល់មចូលោ្ឋ នព័ត៌រាន 
ដល់កមមាវធិីស្តីពីឧបស្រ្គជាក់លាក់ផដលអាចប៉ាះពាល់ដល់រោរបនងកីត និងរោរ 
ពតងីកសកមមាភ្ព។ រោរោកប់ញចាចូ លនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងផផនរោរ

 MEL ទាមទារ៖
• រោរសរនសរសចូចនាករផដលនឆី្យតបនលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
• រោរផបងផចកទិននាន័យជាតបនភទ និង
• រោរតបមចូលទិននាន័យផបងផចកជាតបនភទ
 ឧទាហរណ៍ននចំណបុ ចទាងំននះនលឹងតតរូវបាននលីកមកពិភ្កសា អមជា 
មួយនលឹងឧទាហរណ៍ស្តីពីអវីផដលតតរូវោក់បញចាចូ ល។

 ចបុច here នដីម្នីមីលធនធានត្រប់តជរុងនតជាយស្តីពីរោរោក់បញចាចូ នយនឌ័រ
កនាបុង MEL។

 ចបុច here នដមី្នីមលីរោរផណនាសំ្តពីរីោរោកប់ញចាចូ លពិរោរភ្ពកនាបុង MEL។

្នធានជំនួយ៖ រយបៀបដាក់បញ្ចូលយយនឌ័រ និង 
បរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតនម្ 
និងការយរៀន្ូបត (MEL)
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https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-16-128-en
http://universaldesignaustralia.net.au/wp-content/uploads/2017/02/Rhodes-Disability-Data-3-October-2016.pdf
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

រយបៀបសរយសរសចូចនាករថដលយឆលែើយតបនលងយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម

 សចូចនាករនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមជានតចីន ន ្្ត តនលីវសិ័យជាក់លាក់។ ឧ. សចូចនាករទាងំននាះ 
ពាក់ព័ន្នលឹងវសិ័យផតមួយ ដចូចជា សបុខាភិបាល រោរអប់រ ំឬរបរចិញចា លឹមជីវតិ។ នទាះជាយ៉ា ងណា នោយសារ 
កមមាវធិីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងកមមាវធិីតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ហាក់ន ្្ត តនលីវសិ័យ

 នានា     អនាកអនបុវត្ត្ួររនតជីសនរសីសចូចនាករអន្តរវសិយ័មយួ ឬពីរ នដីម្ផី្តលទិ់ននានយ័នតចីនសតរាបក់មមាវធិនីយនឌរ័ 
 និងបរយិបននាសង្គម។

 ចបុច here នដីម្នីមីលរោរផណនាសំ្តីពីរនបៀបនតបីតបាស់
 

អភិតកម MEL ផបបចចូលរមួនៅដំណាក់រោលនីមួយៗននវដ្ត 
កមមាវធិី។

្នធានជំនួយ៖ ការយបបើបរា្់អេិបកម 
MEL សបបែូលរួម

្ូែនាករទូយៅមួយសដលយបបើបរា្់យដាយវិ្័យការពារកុរោរ ឬកម្មវិ្ី្្ីពីអំយពើជួញដូរកុរោរអាែជា៖

 ភ្្ររយននកបុរារអាយបុ ១២-១៨ ឆានា ផំដលទទួលរងអំនពីហងិសាផ្ចូវរោយ ឬអំនពីហងិសាផ្ចូវនភទកនាបុងរយៈនពល ១២ ផខកន្ងមក ផបងផចកតាមនភទ

្ូែនាករយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមអន្រវិ្័យ សដលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិ្ីបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្សទាំងអ្់ អាែជា៖

 ភ្្ររយននសស្តី បបុរស និងជនរានពិរោរភ្ពផដលរាយរោរណ៍្បានចចូលរមួកនាបុងកិចចាតបជបុំកតមិតសហ្រមន៍ ឬតករុមសមចូហភ្ពនផ្សងនទៀត

វិ្ីមួយយដើម្បីបយញ្ៀ្ភាពលយមអែៀងយលើ្ូែនាករក្ននុងវិ្័យមួយ គឺការយបបើបរា្់មយ្្យារាយសបបែូលរួមយដើម្បីជំរុញឱ្យអ្នកទទួលផលក្ននុងគយបរោងែូលរួមយដាយ្្្ល ់
ក្ននុងការបយង្កើត្ូែនាករ។ អ្នកអាែធានាការបយង្កើត្ូែនាករតាមសបបែូលរួម យដាយ្ួរអ្នកទទួលផលក្ននុងគយបរោងអំពីការ្្្្់ប្ចូរសដលពួកយគរំពឹងែង់រានយៅយពល 
បញ្ប់្កម្មភាព។ ្ ូែនាករសដលបតរូវរានបយង្កើតយ�ើងតាមវិ្ីយនះ នឹងយ្ត្តយគលយៅយលើបញ្្ែបមុះ និងលទ្ធផលែុងយបកាយសដលជាអាទិភាពរប្់បកុមយគលយៅ។  
្ូមពិចារណាពី្ូែនាករខាងយបកាម ៖

 % ននអនាកតបសរា្ភ សន៍កនាបុង្រនតរាងរបរចិញចា លឹមជីវតិផដលរាយរោរណ៍្រានសវ័យភ្ពជាងមបុន កនាបុងរយៈនពល ៦ ផខ នតរោយបញចាប់្រនតរាង

 % ននអនាកតបសរា្ភ សន៍កនាបុង្រនតរាងរបរចិញចា លឹមជីវតិផដលរាយរោរណ៍្រានតបាក់ចំណចូ លត្រប់តគ្ន់នដីម្តីទតទង់ជីវភ្ព

 អនាកចចូលរមួមយួចនំនួអាចរានតតមរូវរោរខបុសគ្នា កនាបុង្រនតរាងមយួ។ ននះអាចជារោរពិតកនាបុងតបនទសមយួចនំនួ ផដលសចូចនាករដំបចូងឆ្បុះបញ្ចា ងំបានលអែពតីតមរូវរោរនសដ្ឋកិចចា
 របស់សស្តីកនាបុងតបនទសណាមួយ។ កនាបុងបរបិទននះ សស្តីនតចីនផតមិនផមនជាពលករចម្ង នហយីពកួន្រសង្លឹម្ លទផ្លចបុងនតរោយរបស្់រនតរាង្ររឺោរងារផដលរាននិរន្តរភ្ព 

 រោរនកីនន�ងីននអំណាចកនាបុងរោរសនតមចចិត្តនលីរោរចំណាយកនាបុងត្ររួសារ និងរោរនកីនន�ងីននចល័តភ្ព ឬនសរភី្ពននរោរនដីរនហរី។ ផផអែកតាមបរបិទ សចូចនាករទីពីរអាច

 
ឆ្បុះបញ្ចា ងំបានលអែអំពីតតមរូវរោរនសដ្ឋកិចចារបស់បបុរស។ កនាបុងបណា្ត តបនទសផដលបបុរសជាអនាករា៉ាប់រងបនទាបុកត្ររួសារ     ពួកន្រអាចរានសវ័យភ្ពជានតសច     និងចាប់អារមមាណ៍ខ្ាងំ

 នលីលទ្ភ្ពតទតទង់ត្ររួសារនតរោយនពលបញចាប់្រនតរាង។

យតើបតរូវបបមចូលទិន្នន័យថបងថចកជាបបយភទអ្ីខលែឹះ?
 រោរតបមចូល និងវភិ្្រទិននាន័យផបងផចកតាមនភទ អាយបុ ពិរោរភ្ព ភចូមិសាសស្ត ផ្ចូវនភទ ឬជាតិពន្បុ អាចឱ្យន្រយល់រោន់ផតចបាស់អំពីរោរចចូលរមួ លទ្ភ្ពទទួលបាន 
សំន�ង ឥទ្ិពល និងទីភ្នា ក់ងាររបស់តករុមនគ្លនៅផដលចចូលរមួកនាបុងកមមាវធិី។ នដីម្រីោត់បន្យទំហទិំននាន័យផដលតតរូវតបមចូល ន្រតតរូវកំណត់ទិននាន័យផដលតតរូវរោរចាបំាច់ 
និងចំណាត់ ន្ា ក់នយនឌ័រ និងចំណាត់ ន្ា ក់សង្គម សតរាប់ទិននាន័យជាតបនភទផដល្រួរតបមចូល។
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https://www.participatorymethods.org/task/plan-monitor-and-evaluate


ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

 ្បរោប់ជាឧទាហរណ៍ យយើងនឹងពិចារណាពីកម្មវិ្ីបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្សសដលែង់យ្វែើ្កម្មភាពសកលមអែយ្វាផ្ល់បបឹក្សាជនយទ្ន្របបយវ្ន៍សដល
វិលបត�ប់មកវិញ និងជនរងយបគះននអំយពើជួញដូរមនុ្្ស។ សផនការអនុវត្ នឹងបរាប់យយើងថ ្កម្មភាពយនាះែង់បយង្កើនែំនួនជនរងយបគះននអំយពើជួញដូរមនុ្្សសដល
ទទួលរានយ្វាផ្ល់បបឹក្សា។ សផនការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតនម្ នឹងរួមបញ្ចូល្ូែនាករខាងយបកាម ៖

• ចំនួនបបុរស និងសស្តីផដលអាចទទួលបាននសវា (ផបងផចកតាមនភទ) និងអាយបុរបស់អតិថិជនផដលទទួលបាននសវា (ផបងផចកតាមនភទ)

 យទាះជាយ្៉ាងណា ទិន្នន័យយដើមបគនឹងផ្ល់ព័ត៌រោនបសនថែម្បរោប់យបបើបរា្់ក្ននុងការសកលមអែលទ្ធផលែុងយបកាយរប្់កម្មវិ្ី និងលទ្ធផល្បរោប់បកុមយគលយៅ។ 
ទិន្នន័យយដើមបគអាែបង្្ាញថ រោនបុរ្តិែតួែែូលរួមក្ននុងការបណ្តះបណ្្ាលក្ននុងនាមជាអ្នកផ្ល់បបឹក្សា ឬបង្្ាញថបុរ្ជនជាតិភាគតិែ និងជនរងយបគះជាស្ី្សដល 
រោនពិការភាព បបឈមនឹងឧប្គ្គមួយែំនួនយៅយពលស្វែងរកយ្វាផ្ល់បបឹក្សា។ បរិបទបសនថែមយនះបងា្្ញពីភាពចាំរាែ់នន្ូែនាករ និងទិន្នន័យសបងសែកជាបបយេទ 
ដូែជា ៖

• សរារាតតននអនាកផ្តល់តបលឹកសាទាងំពីរនភទផដលតតរូវបានបណ្តបុ ះបណា្ត ល (ផបងផចកតាមនភទ/ជាតិពន្បុ)

• ចំនួនជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលជាជាតិពន្បុ/រានពិរោរភ្ព (ផបងផចកតាមជាតិពន្បុ នភទ និងពិរោរភ្ព) ផដលអាចទទួលបាននសវាផ្តល់តបលឹកសា

្ូែនាករទាំងយនះអាែឱ្យបុគ្គលិកកម្មវិ្ីងាកយៅ្ួរវិញថ ៖

• នហតបុអវីរានអនាកផ្តល់តបលឹកសាជាបបុរសតិចតួច?
• នតីរានទំនាក់ទំនងគ្នា រវាងចំនួនអនាកផ្តល់តបលឹកសាជាបបុរស និងចំនួនបបុរសផដលអាចទទួលបាននសវាផ្តល់តបលឹកសា ឬនទ?
• នតីនយងីអាចនោះតសាយបញ្ហា ននាះនោយរនបៀបណា?
• នតីតករុមណានផ្សងនទៀតផដលមិនអាចទទួលបាននសវាផ្តល់តបលឹកសា?

 ចនម្ីយសំណួរទាងំននះនលឹងនលីកកម្ពស់រោរនរៀនសចូតត រោរផកសតមរួល និងរោរផបងផចកធនធាន និងជះឥទ្ិពលនលីរោរបនងកីតសកមមាភ្ពថមាីៗ។ តបសិននបីកមមាវធិីមួយតតរូវ
 បានអនបុវត្តរចួនៅនហយី និងគ្មា នទិននាន័យនដីមតគ្ ន្រអាចតបមចូលព័ត៌រាន និងទិននាន័យនផ្សងនទៀតពីបបុ្រ្គលិកកមមាវធិី។ បបុ្រ្គលិកកមមាវធិីក៏អាចចចូលរមួកនាបុងរោរសនង្ខប្រំនិត និង

ផកសតមរួលសចូចនាករនដីម្នីោះតសាយបញ្ហា តបឈមរបស់តករុមនផ្សងៗបានផងផដរ។

្ំណួរខាងយបកាមអាែជួយដល់ការ្យបមែែិត្អំពីទិន្នន័យសបងសែកជាបបយេទសដលបតរូវបបមូល៖

• នតីសកមមាភ្ពន ្្ត តនគ្លនៅនលីនរណា? បបុរស សស្តី ជនរានពិរោរភ្ព តករុមសាសនាភ្្រតិច និង/
 

ឬតករុមជនជាតិភ្្រតិច?
• នតីរានព័ត៌រានអវីនផ្សងនទៀតកនាបុងផផនរោរអនបុវត្ត ឬរោរបរយិយសកមមាភ្ពស្តីពីសកមមាភ្ព និងតករុម

 ផដលនលឹងរងផលប៉ាះពាល់?
• នតីទិននាន័យនដីមតគ្តបាប់នយងីអវីខ្ះអំពីបញ្ហា ផដលសកមមាភ្ពននះពយោយមនោះតសាយ?
• នតីរានតករុមផដលតបឈមនលឹងទតមង់ចតមរុះ ឬទតមង់សមាបុ្រសាមា ញននរោរនរសីនអីង ឬនទ?

 ចបុច here នដីម្នីមីលតារាងតតរួតពិនិត្យចំណបុ ចផដលតតរូវ 
ពិចារណានៅនពលតបមចូលទិននាន័យពីជនរងនតគ្ះផដលប៉ាះទង្គិច 
ផ្ចូ វចិត្ត។

ចបុច   here នដីម្ីនមីលតារាងតតរួតពិនិត្យស្តីពីរនបៀបោក់
 បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតបមចូលទិននាន័យ។

្នធាន និងឧបករណ៍ជំនួយ៖ រយបៀបធានា
មយ្្យារាយបបមូលទិន្នន័យសដលពិចារណា
ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា

https://www.pacarepartnership.org/uploads/Trauma-informed_Interviewing_Tips_FINAL.pdf


ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

រយបៀបបបមចូលទិន្នន័យថបងថចកជាបបយភទ

 រោរតបមចូលទិននាន័យផបងផចកជាតបនភទទាមទាររោរពិចារណាពមីនធយោបាយ និងអភិតកមផដលសមតសប
 

បំផបុតនដីម្ចីចូលដល់តករុមនគ្លនៅ។ នៅនពលនធវីរោរជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ចាបំាច់តតរូវ 
រានរោរពិចារណាជាក់លាក់នដីម្នីរៀបចំកិចចាពិភ្កសាស្តីពីរោរប៉ាះទង្គិចផ្ចូវចិត្ត អំនពីហងិសាផផអែកនលីនយនឌ័រ 

 និងរោរនកងតបវញ័ចាតាមនបៀបផដល្ិរត្រចូរពីអារមមាណ៍។

្ំណួរមួយែំនួនសដលបតរូវពិចារណា៖

• នតីនយងីអាចធានាបានដចូចនម្តច្ មនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យផបបបររិាណតំណាងយ៉ា ងសបុតកលឹតឱ្យតករុមនគ្លនៅ?

• នតីរានឧបករណ៍សមតសបអវីខ្ះសតរាប់រោរតបមចូលទិននាន័យផបប្របុណភ្ព?

• នតីរានរោរ្រិត្រចូរពីសាសនា វប្ធម៌ ឬជាតិពន្បុផដលអាចជះឥទ្ិពលនលីអនាកតបមចូលទិននាន័យ និងរនបៀបតបមចូលទិននាន័យ ឬនទ?

• តបសិននបីទិននាន័យតតរូវបានតបមចូលតាមរយៈកិចចាពិភ្កសាតករុមតចូចៗ នតីសស្តីនលឹងចចូលរមួ ឬនទ តបសិននបីរានវត្តរានបបុរស?

• តបសិននបីទិននាន័យកំពបុងតតរូវបានតបមចូលពីចរា្ង យ ឬតបមចូលនោយភ្្ីរទីបី នតីនយងីតាមោនដំនណីររោរននះនោយរនបៀបណា?

• នតីទិននាន័យនលឹងតតរូវបានតបមចូលនោយរនបៀបណាពីជនរងនតគ្ះ ឬអនាកផដលធ្ាប់ប៉ាះទង្គិចផ្ចូវចិត្ត ឬទទួលរងអំនពីហងិសាផផអែកនលីនយនឌ័រ?

• នតីនយងីអាចធានាបានដចូចនម្តច្ ទិននាន័យតតរូវបានតបមចូលពីមនបុស្សមកពីតករុមភ្សានផ្សងនទៀត?

• នតីនយងីអាចធានាបានដចូចនម្តច្ ទិននាន័យតតរូវបានតបមចូលពីជនរានពិរោរភ្ព?

• នតីនរណាជាអនាកតបមចូលទិននាន័យ?

• នតីមសន្តីតបមចូលទិននាន័យ (ទាងំពីរនភទ) តតរូវបានបណ្តបុ ះបណា្ត ល ឬនទ?

• នតីតតរូវតបមចូលទិននាន័យនៅទីណា?

ចនម្យីសំណួរទាងំននះនលឹងជយួដលរ់ោរសនតមចចិត្តនលីមនធយោបាយ និងអភិតកមលអែបផំបុតផដលតតរូវនតបតីបាស។់

តាមបកម្លី្ម៌ វាជាការ្ំខាន់ក្ននុងការធានាថ អ្នកែូលរួមទាំងអ្់យល់បពមែូលរួមក្ននុងការបបមូលទិន្នន័យ និងរក្សាអនាមិកភាព។ យដើម្បីជួយដល់
ការ្យបមែែិត្ែូលរួមក្ននុងដំយណើរការបបមូលទិន្នន័យ ្ូមផ្ល់ការពន្យល់ដូែខាងយបកាម ៖

• នតីតតរូវតបមចូលទិននាន័យអវីខ្ះ? ពីនរណា?
• នហតបុអវីរានរោរតបមចូលទិននាន័យ?
• នតីកមមាវធិីនលឹងនតបីតបាស់ទិននាន័យនោយរនបៀបណា?
• នតីកមមាវធិីនលឹងរកសាទបុក/ត្រប់ត្រងទិននាន័យនោយរនបៀបណា?

 អនាកចចូលរមួជាអនាកសនតមចចិត្្ត នតី្ររួចចូលរមួកនាបុងដំនណីររោរតបមចូលទនិនានយ័ ឬនទ នហយីវាជារោរសំខានផ់ដលពកួន្រតតរូវដលឹង្ ពកួន្រអាចដកខួ្ននចញបានត្រប់នពល។ 
ចបុច here នដមី្នីមលីម្រ្គបុនទសកត៍កមសីលធមក៌នាបុងរោរតសាវតជាវ។

• រោរ្្ស់ប្តចូ រផដលនធវីឱ្យប៉ាះពាល់ដល់ជនរងនតគ្ះ និងតករុម 
ងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ

• រោរ្្ស់ប្តចូ រសំន�ង និងឥទ្ិពលរបស់ជនរងនតគ្ះនលី
 

នគ្លននយបាយ និងចបាប់
• រោរ្្ស់ប្តចូ រអាកប្កិរយិ និងសមត្ភ្ពរបស់នដ្រចូ

គន្ឹះលអែៗ៖ យតើបតរូវបញ្ចូលអវែីខ្ះក្ននុងការរាយ
ការណ៍ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
ការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស?
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https://www.who.int/activities/ensuring-ethical-standards-and-procedures-for-research-with-human-beings


ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

  នៅនពលនតគ្ងសកមមាភ្ពផ្សពវផសាយ ឬរោរតសាវតជាវ រោរសំខាន់្ឺរតតរូវពិចារណាព ី
ភ្សាផដលនយងីនតបីតបាស់ និងរនបៀបផដលនយងីតំណាងឱ្យជនរងនតគ្ះ និងតករុមនគ្លនៅ

 
នផ្សងនទៀត។ រោរនតជីសនរសីរចូបភ្ព ឬភ្សាមិនតតលឹមតតរូវអាចជំរបុញឱ្យរានផនាត់្រំនិតអវជិជារាន 
ចំនពាះជនរងនតគ្ះ ខណៈផដលរោរផ្តល់សារវជិជារានអាចពនន្ឿនរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញ 
ដចូរមនបុស្ស។

ចបុច     here នដីម្នីមីលតារាងតតរួតពិនិត្យសតរាប់ជាជំនួយ។

ឧបករណ៍ជំនួយ ៖ រយបៀបដាក់បញ្ចូលការពិចារណាពីយយនឌ័រ និង
បរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបសាវបជាវ និងការផ្សពវែផ្សាយ

យតើយយើងអាចដលងយដាយរយបៀបោថ្  យយើងកំពនុងយលើកយេើង 
ពីយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមបបកបយដាយបបសទិ្ធភាព  
ក្ននុងការពិនិត្យតាមដាន ការវាយតនមលែ និងការយរៀនសចូបត?

គយបរោងអាែវាយតនម្ពីកបមិតបប្ិទ្ធភាពននការយលើកយ�ើងពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន 
្ង្គមក្ននុង MEL តាមវិ្ីជាយបែើន៖

• រោរតាមោនវឌ្ឍនភ្ពផដលសនតមចបាននធៀបនលឹងផផនរោរសកមមាភ្ពនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម

• រោរនធវរីោរជាមយួអនាកជំនាញនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម នដមី្បីា៉ា នត់បរាណ ឬ 
វាយតនម្នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ឬ

• រោរោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គមកនាបុងលក្ខខណ្ឌ នយង
 សតរាប់រោរពិនិត្យន�ងីវញិពាក់កណា្ត លអាណត្តិ ឬរោរវាយតនម្នតរោយបញចាប ់

្រនតរាង។

ការដាក់បញ្ចូលការពិចារណាពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង MEL យ្ត្ត្ំខាន់យលើ 
ការវិភាគ រយបៀបសដលអត្្ញ្្ណែបមុះ (យយនឌ័រ ផ្ចូវយេទ សា្នា និងជាតិពន្ធនុ ពិការ 
ភាព ពូជសា្ន៍ និងសា្្នភាពយ្ដ្ឋកិែ្) ជះឥទ្ធិពលយលើ ឬកំណត់កតាត្ខាងយបកាម៖

• នតសីនតមចបានវឌ្ឍនភ្ពអវខីះ្នធៀបនលឹងសចូចនាករនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម?
• វធិានរោរបផន្មផដលតតរូវរោរចាបំាច់នដីម្បីនងកីនតបសិទ្ភ្ពននសកមមាភ្ព និង 

រោរអនបុវត្ត?
• ឧទាហរណ៍ននរោរអនបុវត្តលអែ ឬករណីសិកសាផដលអាចយកមកនតបីតបាស់នដីម្ ី

បងាហា ញពីផលប៉ាះពាល់ ជួយដល់រោរអនបុវត្តសកមមាភ្ពន�ងីវញិ ឬនដីរតួនាទីជា 
ឧបករណ៍នរៀនសចូតត?

• រោរនរៀនសចូតតកនាបុងស្ាប័ន និងរោរន ្្ត ះប្តចូរអភិតកមវជិជារាននដីម្នីលីកកម្ពស់នយន
ឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម?

• នតីធនធាន្រនតរាងអវីខ្ះផដលន ្្ត តនលីតករុមងាយរងនតគ្ះនផ្សងៗ? និងនោយ 
រនបៀបណា?

• នតីវភិ្ជថវរិោធានាបានដចូចនម្តច្ រោរតបមចូលទិននាន័យន ្្ត តនលីនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គម?

• វឌ្ឍនភ្ពននលទ្ផលរពំលឹងទបុក    និងសចូចនាករផលប៉ាះពាល់ផដលបងាហា ញពីរោរ្្ស់ប្តចូរអាកប្កិរយិ ឥរយិបថ បទោ្ឋ នសង្គម   និងរោរអនបុវត្ត?
• លទ្ភ្ពននរោរធានានិរន្តរភ្ពលទ្ផល?
រោរពិនិត្យន�ងីវញិពាក់កណា្ត លអាណត្តិ ឬរោរវាយតនម្នលឹងផ្តល់អនបុសាសន៍សតរាប់រោរផកសតមរួលកមមាវធិី ឬកមមាវធិីតាមផបបវជិជារាន។
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ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

 ចបុច here នដីម្ទីស្សនាវនីដអចូខ្ីស្តីពីរនបៀបនិយយពីពចូជ
សាសន៍។

 ចបុច here នដីម្ទីស្សនាវនីដអចូខ្ីស្តីពីរនបៀបបនញចា ៀសរោរ 
នរសីនអីងនភទ (ភ្សាអង់ន្រ្ស)។

 ចបុច here នដីម្នីមីលឧបករណ៍ជំនួយស្តីពីរោរអនបុវត្តលអែ 
កនាបុងរោររាយរោរណ៍ពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

្នធានជំនួយ៖ រយបៀបរាយការណ៍ពីបញ្ ្
យយនឌ័រនិងបរិយាបន្ន្ង្គមសដលរោន 
ភាពរយ្ើប

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

រយបៀប្្សព្្សាយ និងរាយការណ៍ពីលទ្ធ្លយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម

យដាយសារយគមិនអាែកំណត់រកករណីជាយបែើនននអំយពើជួញដូរមនុ្្ស និងយដាយសារបទយល្មើ្ននអំយពើជួញ
ដូរមនុ្្ស រោនការសបបបបរួលជាបន្បនា្្ប់ ទិន្នន័យ និងការរាយការណ៍្្ីពីការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរ
មនុ្្ស យបែើនសតសផអែកយលើទិន្នន័យមិនយពញយលញ ឬមិនបគប់បគន់។ ការដាក់បញ្ចូលេ្្នុតាងពី្ូែនាករ 
យយនឌ័រ  និងបរិយាបន្ន្ង្គម  និងការវិភាគក្ននុងការរាយការណ៍ពីការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស   នឹង 
បយង្កើនគុណភាពននររាយការណ៍តាមវិ្ីជាយបែើន ៖

• ទិននាន័យស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមផ្តល់ព័ត៌រាននផ្សងនទៀតស្តីពីទតមង់នផ្សងៗននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និង
 និនានា រោរផដលនលចន�ងី

• ទិននាន័យស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម បនងកីនរោរយល់ដលឹងអំពីតករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ
• ទនិនានយ័ស្តពីនីយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គម ផ្តល់ពត័រ៌ានស្តពីតីបសទិភ្្ព និងភ្ពងាយតសរួលទទួលបាននសវា និង្ំរនិតផ្តួចនផ្តមីតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស ឬជួយដលជ់នរងនតគ្ះ។

ការរាយការណ៍ទិន្នន័យ្្ីពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម និងលទ្ធផលក្ននុងកម្មវិ្ីបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស អាែជួយសកលមអែកម្មវិ្ីតាមវិ្ីខាងយបកាម ៖
• នលីកកម្ពស់នគ្លននយបាយ ចបាប់ និងយន្តរោរពតងលឹងរោរអនបុវត្តផបបបរយិបននា
• ផកលមអែរោរនរៀបចំសកមមាភ្ពសតរាប់រោរនោះតសាយឧបស្រ្គផផនាកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់ជនរងនតគ្ះ ឬតករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ
• រោរនរៀនសចូតតផបបសហរោរ និងរោរផកសតមរួលសតរាប់អនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• កំណត់រកផផនាក/ចំណបុ ចផដលអង្គរោរ/ស្ាប័នអាចពតងលឹងរោរនប្តជ្ាចិត្តសនតមចបាននយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
• ពតងលឹងរោរចចូលរមួពីខាងនតរៅនោយនដ្រចូចតមរុះផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

រោនវិ្ីជាយបែើនក្ននុងការសែករំសលកលទ្ធផលយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម ៖

• ឯកសារនបាះពបុម្ពផសាយ ដចូចជា ទិនានា នបុប្វត្តន៍ផដលតតរូវបានជួយពិនិត្យ
នៅវញិនៅមក

• រោរផ្សពវផសាយទិននាន័យ MEL ជាសាធារណៈ នោយរកសាអនាមិកភ្ព និង 
រោរផចករផំលករោរវាយតនម្

• វនីដអចូ រោរផ្សពវផសាយព័ត៌រានជារចូបថត និងនសចក្តីតបរោសព័ត៌រាន
• នវទិរោនរៀនសចូតតនដីម្នី ្្ត ះប្តចូរព័ត៌រានស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 

និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• ផលិតផលចំនណះដលឹង ដចូចជា រោរអនបុវត្តលអែបំផបុត នរឿងរា៉ា វននរោរ្្ស់ប្តចូរ 

សំខាន់ៗ ករណីសិកសា និងនសចក្តីសនង្ខបរោរតសាវតជាវ
• សននាិសីទ និងសិរោ្ខ សាលា
• សិរោ្ខ សាលាអនឡាញ និងវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត ល។

 នោយមនិ្ិរតពីរនបៀបផចករផំលកលទ្ផល វាជារោរសំខាន់កនាបុងរោរផ្សពវផសាយ
នគ្លរោរណ៍នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមជាភ្សាផដលន្រនតបីតបាស់កនាបុងកមមាវធិី

 តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស រមួទាងំរោរនលីកន�ងីពីតបធានបទរនសីប ដចូចជា 
ពចូជសាសន៍ ពិរោរភ្ព និងទំននារផ្ចូវនភទ ឬអត្តសញ្ញា ណ។
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https://gijn.org/human-trafficking-resources-best-practices-in-reporting/
https://lnkd.in/dvJRCdR
https://www.youtube.com/watch?v=5uaBwAe2BhY


ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ការផ្សពវែផ្សាយព័ត៌រោនជារូបថត ៖ ឧបករណ៍យរៀន្ូបតដ៏រោនបប្ិទ្ធភាពក្ននុងគំនិត 

ផ្តួែយផ្ើម្្ីពីការយ្វែើយទ្ន្របបយវ្ន៍យដាយ្ុវតថែិភាព

 អនាកថតរចូបភ្ពឯកសារផដលរានមចូលោ្ឋ នកនាបុងទីតករុងនប៉ារោងំ Cong Yang បានចំណាយ 
នពល ៤ ឆានា នំដីម្ចីងតកងនរឿងរា៉ា វរបស់សស្តីកម្ពបុជាផដលនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នៅតបនទសចិន

 
នដីម្នីរៀបរោរ។ សស្តីមួយចំនួនតបឈមនលឹងរោររនំលាភបំពាន និងរោរនកងតបវញ័ចា ។ Cong បាន
សហរោរជាមួយ្រនតរាងតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស របស់ USAID កនាបុងតបនទសកម្ពបុជា 
នដីម្តីាងំបងាហា ញរចូបថតរបស់គ្ត់កនាបុងតបនទសកម្ពបុជា។ Cong និយយ្ “តាមរយៈរោរ

 
បងាហា ញដល់សស្តីវយ័នកមាងនៅកម្ពបុជាអំពីជីវតិរស់នៅជាក់ផស្តងកនាបុងតបនទសចិន នយងីសង្លឹម្ 
ពួកគ្ត់នលឹងទទួលបានព័ត៌រានរោន់ផតនតចីន មបុននលឹងនធវីរោរសនតមចចិត្ត”។

ចបុច here នដីម្នីមីលរចូបថត។
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http://www.yan-cong.com/happiness


ម៉ឌុូលទ ី៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងឧបករណ៍ពិនិត្យ
តាមោន វាយតនម្ និងនរៀនសចូតត

រនបៀបសរនសរសចូចនាករផដលនឆ្ីយតប 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

នតនីយងីអាចដលឹងនោយរនបៀបណា្ នយងី 
កំពបុងនលីកន�ងីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 
សង្គមតបកបនោយតបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោរ 
ពិនិត្យតាមោន រោរវាយតនម្ និងរោរ 
នរៀនសចូតត?

រនបៀបផ្សពវផសាយ និងរាយរោរណ៍ពី 
លទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

ចង់ផសវងយល់បផន្ម?

ចង់យ្ង្យលប់ថន្ថម?

ទស្សនាទានសខំាន់ៗក្ននុងម៉ចូឌនុលយនឹះ

ការថបងថចកជាបបយភទ
 រោរផបងផចកព័តរ៌ានតាមនភទរាននយ័្ នយងីរាបច់នំនួបបុរស នងិសស្តីោចន់ោយផ�កពីគ្នា នៅនពលតបមចូលពត័រ៌ានស្តពីសីកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍ នងិអត្តបនយជន៍។ 

 ទិននាន័យផបងផចកតាមនភទរានសារៈសំខាន់នតពាះវាជួយបា៉ា ន់តបរាណ្នតី្រំនិតផ្តួចនផ្តីមមួយអាចន ្្ត តនគ្លនៅ និងជួយដល់សស្តី បបុរស នកមាងតសី និងនកមាងតបរុសនៅ
 តាមរោរនតគ្ងទបុក ឬនទ។ នតរៅពីននះ ន្រអាចផបងផចកព័ត៌រាននៅតាមអនថរសំខាន់ៗនផ្សងនទៀត អាតស័យនលីតបនភទ្រំនិតផ្តួចនផ្តីម តករុមនគ្លនៅ និងបរបិទ ដចូចជា 

តករុមសង្គមនសដ្ឋកិចចា អាយបុ ជាតិពន្បុ ពចូជសាសន៍ សាសនា និងទីតាងំ (ទីជនបទ ឬទីតបជបុំជន)។

ភាពបបសព្ោ្ន
 ភ្ពតបសពវគ្នា រវាងទតមង់ ឬតបព័ន្ននរោរន្រៀបសងកត់ រោរតតរួតតតា ឬរោរនរសីនអីង។ ភ្ពតបសពវគ្នា កត់សរា្គ ល់ និងពិនិត្យអន្តរកមមារវាងកតា្ត ជីវសាសស្ត កតា្ត សង្គម 
និងកតា្ត វប្ធម៌ ដចូចជា នយនឌ័រ ពចូជសាសន៍ វណ្ណៈ សមត្ភ្ព អត្តសញ្ញា ណផ្ចូវនភទ តតកចូល និងអត្តសញ្ញា ណនផ្សងនទៀត នៅកតមិតចតមរុះ និងជាញលឹកញាប់ កនាបុងនពល

 ដំណាលគ្នា  ផដលរមួចំផណកឱ្យរានរោរនរសីនអីង និងវសិមភ្ព។ ភ្ពតបសពវគ្នា កំណត់្ ទតមង់នផ្សងៗននរោរន្រៀបសងកត់កនាបុងសង្គម ដចូចជា រោរតបរោន់ពចូជសាសន៍ 
រោរនរសីនអីងនភទ និងរោរសអែប់មនបុស្សតសឡាញ់នភទដចូចគ្នា  រានភ្ពពាក់ព័ន្គ្នា  និងបនងកីតជាតបព័ន្ននរោរន្រៀបសងកត់ផដលឆ្បុះបញ្ចា ងំពីភ្ពតបសពវគ្នា ននទតមង់ចតមរុះ

 ននរោរនរសីនអីង។

ឯកសារបថន្ថម

ការពិនិត្យតាមដាន និងការវាយតនមលែ
Asian Development Bank (2013) Tool Kit on Gender Equality Results and Indicators. 
 យគហទំព័ររប្់ Better Evaluation រោន្នធាន និងឧបករណ៍ ក៏ដូែជាតំណភា្្ប់យា៉្ងយបែើន្បរោប់អំណានបសនថែម្្ីពីការដាក់បញ្ចូលបញ្្យយនឌ័រ និង្ង្គម 
ក្ននុងការវាយតនម្ និងការយរៀន្ូបត។
 International Organization for Migration (2007) ASEAN and trafficking in persons using data as a tool to combat trafficking in 
persons, (IOM), Geneva.

ការរាយការណ៍ និងការ្្សព្្សាយ

Ekvilib (2017) Guidelines for Gender Sensitive Reporting. 
Hootsuite បានបនងកីតតារាងតតរួតពិនិត្យបរយិបននានយនឌ័រសតរាប់បណា្ត ញសង្គម ៖ A Gender Inclusive Social Media Checklist. 
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (2017) Media and trafficking in human beings guidelines. 
Media Reform UK (2015) Mission Possible - A gender and Media Advocacy Toolkit. 
UNODC (2017) Human Trafficking Toolkit for Journalists. 
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ម៉ូឌុលទី ២៖ ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងគយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣៖ ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ម៉ឌុូលទី ៤៖ ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលកអំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ១៖ ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឧបករណ៍ ៖ យតើយយនឌ័រ អាយនុ ជាតិពន្ធនុ និងពិការភាព យធ្ើឱ្យបនុគ្គលងាយបប្មនលងហានិភ័យននអយពើជួញដចូរមននុស្ស
យដាយរយបៀបោ? 
 តារាងននះនរៀបរាប់ពីចំណបុ ចចាប់នផដីមដំបចូងសតរាប់រោរផសវងយល់ពីទិដ្ឋភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ព័ត៌រានកនាបុង
តារាងននះអាចយកមកនតបីតបាស់នៅនពលវភិ្្រ ឬនរៀបចំសកមមាភ្ព ឬ្រនតរាង។ រោរវភិ្្រនលឹងតតរូវផកសតមរួលនៅតាមតបនភទននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សផដលកំពបុងតតរូវបាន
នស៊ីបអនងកត និងតបនទសផដលជាតបធានបទ។ 

យយនឌ័រ • តាមរោរបា៉ា ន់តបរាណស្ិតិ បងាហា ញសស្តី និងនកមាងតសីចំនួន ៩៩% បានរ្ោយជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សកនាបុងឧសសាហកមមាផ្ចូវនភទ និងចំនួន ៥៨% 
កនាបុងវសិ័យនផ្សងនទៀត។ 

• សស្តី និងនកមាងតសីផដលទទួលរងអំនពីហងិសាផ្ចូវនភទ ដចូចជា រោររនំលាភបំពានកនាបុងត្ររួសារ រោររនំលាភនសពសន្វៈ អាចតបឈមនលឹងហានិភ័យខ្ពស់ននអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្ស។

• សស្តី និងនកមាងតសីផដលជាជនរងនតគ្ះ ជនបងក ឬសាក្សនីនអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តបឈមនលឹងឧបស្រ្គផផនាកស្ាប័ន នៅនពលពួកន្រពយោយមតប�ចូកកនាបុងតបព័ន្
 យបុត្តិធម៌ផដលតតរួតតតានោយបបុរស និងផសវងរកនសវាគ្តំទនផ្សងៗ។

• សស្តីអាចមិនទទួលបានជនតមីសនសវាគ្តំទនផ្សងៗ។ សស្តីអាចតតរូវបាន�បុខំ្ួនកនាបុងនពលកំពបុងរង់ចារំោររោត់កដី នហយីពួកន្រអាចតបឈមនលឹងរោរនរសីនអីង ឬរោរ
 រនំលាភបំពានជានលីកទី ២ ដចូចជា អំនពីហងិសាផដលបងកន�ងីនោយមសន្តីយបុត្តិធម៌ជានដីម។ 

• អាពាហ៍ពិពាហ៍នោយបង្ខំនៅជបុំវញិពិភពនលាក ជាពិនសសនលីនកមាងតសីមិនទាន់ត្រប់អាយបុ បានរ្ោយនៅជាបញ្ហា មួយដ៏សំខាន់។ 

• បបុរសជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនៅផតមិនទទួលបានរោរយកចិត្តទបុកោក់ពីសង្គម និងតតរូវបានន្រចាត់ទបុកជាជននទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ។ 

• ជនរងនតគ្ះជាបបុរសអាចតបឈមនលឹងរោររាក់ងាយកនាបុងសង្គមមួយចំនួនផដលយល់តតលឹម្ អំនពីជួញដចូរមនបុស្សមនបុស្សជាអំនពីជួញដចូរផ្ចូវនភទ។ 

• រោររពំលឹងទបុកផផអែកតាមនយនឌ័រចំនពាះបបុរស ្ជាអនាករកតបាក់ចំណចូ លតទតទង់ត្ររួសារ និងផនាត់្រំនិតផដលយល់្ បបុរសមិនតតរូវបានន្រជួញដចូរ រានន័យ្ 
ជនរងនតគ្ះជាបបុរសអាចមិនកំណត់្ ពួកន្រជាជនរងនតគ្ះ។ 

• បបុរសរានចំនួន ៨២% ននជនរងនតគ្ះផដលតតរូវបានជួញដចូរនដីម្រីោត់យកសររីាង្គ។ 

• បបុរសផដលមិនរានតបនទសចបាស់លាស ់ឬកពំបុងរតន់្រចពីជនរ្ាះ នោយមិនរានឱរោសរោរងារ នងិលិខតិបញ្ជា កផ់្ចូវរោរ នតចនីផតតបឈមនលឹងហានភិយ័ខ្ពស់ពាក់
 ព័ន្នលឹងនទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ ផដលនធវឱី្យពកួន្រងាយតបឈមនលឹងអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស (កនាបុងតបនទសមយួចនំនួ ននះកជ៏ាបញ្ហា សតរាបស់ស្តី និងនកមាងតសីផងផដរ)។ 

• បបុរស និងនកមាងតបរុសផដលនធវីរោរងារមិនជាប់លាប់កនាបុងវសិ័យផដលរានហានិភ័យខ្ពស់ ងាយរងនតគ្ះនោយសាររោររនំលាភបំពាន និងមបុខសញ្ញា នតគ្ះ ន្ា ក់ធ្ងន់
ធ្ងរកនាបុងរោរងារ (កនាបុងតបនទសមួយចំនួន ននះក៏ជាបញ្ហា សតរាប់សស្តី និងនកមាងតសីផងផដរ)។

• បបុរសអាចតតរូវបានបង្ខឱំ្យនធវរីោរនោយសាររោរជពំាកបំ់ណបុ ល រោរដកហចូតលិខតិឆ្ងផដន រោរ្ររំាមនធវបីាបរាងរោយ ឬព្យសនកមមាហរិញញាវត្បុ ឬរោរនបាកឱ្យនធវរីោរ។ 

• នៅនពលជនរងនតគ្ះជាបបុរសតតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណ ពួកន្រមិនសចូវទទួលបាននសវារោរពារ និងនសវាចិត្តសង្គមចំនគ្លនៅននាះនទ នបីនធៀបនលឹងសស្តី 
ផដលកតា្ត ននះបានជះឥទ្ិពលអវជិជារាននលីពួកន្រ និងអាចនធវីឱ្យពួកន្រតតរូវបានជួញដចូរជានលីកទីពីរ។ 

• ជនរងនតគ្ះជាបបុរសអាចមិនតតរូវរោរនសវានានា នោយសារកតា្ត នសដ្ឋកិចចា និងសង្គមផដលតតមរូវឱ្យពួកន្រតតរូវវលិតត�ប់ ឬនមីលផថត្ររួសារ។ 

• បបុរសផដលជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សអាចតតរូវបានចាប់ខ្ួន និងផ្តនាទា នទាសនោយសារសកមមាភ្ពខបុសចបាប់ផដលអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្សបង្ខំ
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

អាយុ • យបុវជនផដលគ្មា នរោរងារនធវី អាចតតរូវបានជំរបុញឱ្យនធវីនទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ។

• អាយបុរបស់បបុ្រ្គលរានា ក់អាចជះឥទ្ិពលនលីតបនភទឧសសាហកមមាផដលពួកន្រតតរូវបានជួញដចូរឱ្យចចូលបនតមីរោរ។ ឧទាហរណ៍ កបុរារតតរូវបានជួញដចូរយកនៅចិញចា លឹម 
ឬនធវីអាជីវកមមាផ្ចូវនភទ។

• នកមាងតសីជំទង់កនាបុងតបនទសមួយចំនួនតបឈមនលឹងហានិភ័យខ្ពស់ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយសារសរាជិកត្ររួសារបង្ខំឱ្យនរៀបរោរ ឬនធវីរោរងារ។ 

ជាតិពន្ធនុ • ជនរ្ាះជាតិពន្បុអាចជាកតា្ត ជំរបុញនទសន្តរតបនវសន៍ផដលនធវីឱ្យតករុមមួយចំនួនតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

• ខណៈផដលអំនពីជួញដចូរមនបុស្សអាចប៉ាះពាល់ដល់តករុមជាតិពន្បុទាងំអស់ ជាតិពន្បុរបស់បបុ្រ្គលរានា ក់្រួបផ្សនំលឹងទីតាងំភចូមិសាសស្ត ភ្ពតកីតក នយនឌ័រ និងរោរអប់រ ំ
 ផដលរានកតមិត អាចនធវីឱ្យបបុ្រ្គល និងតករុមនានារោន់ផតងាយរងនតគ្ះនោយសារអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ជាពិនសសរោរជួញដចូរនដីម្រីោរនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

រោរងារផ្ចូវនភទ និងករ្ាងំពលកមមាជានដីម។

• តករុមជនជាតិភ្្រតិចអាចជួបរោរលំបាករោន់ផតខ្ាងំ នៅនពលពួកន្រពយោយមផសវងរកជំនួយពីស្ាប័នយបុត្តិធម៌ និងនសវាគ្តំទនផ្សងនទៀតនោយសារផតរោរ 
អប់ររំបស់ពួកន្រនៅរានកតមិត ភ្ពខបុសគ្នា ផផនាកភ្សា ឬភ្ពលនមអែៀង និងរោរនរសីនអីងនោយមសន្តីពាក់ព័ន្។ 

ផ្ចូវយេទ • រោររាក់ងាយ ឬរោរ្ត់នចញតករុម LGBTQ+ កនាបុងសហ្រមន៍មួយ អាចជំរបុញរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍ និងបនងកីនហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

• រោរទទួលយកតករុម LGBTQ+ កនាបុងតបនទសនគ្លនៅ អាចបនងកីនរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍ និងបផន្មហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

• រោររាក់ងាយ ឬរោរ្ត់នចញតករុម LGBTQ+ អាចបង្ខំឱ្យពួកន្រផសវងរករោរងារកនាបុងវសិ័យផដលរានហានិភ័យខ្ពស់ (រោរងារផ្ចូវនភទ) និងបនងកីនហានិភ័យនន
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

• ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សអាចតតរូវបានន្រនរសីនអីង ឬនធវីឱ្យប៉ាះទង្គិចផ្ចូវចិត្តជាថមាីនោយសារស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់ និងអាចមិនរានលទ្ភ្ពទទួលបាន
នសវាយបុត្តិធម៌ និងនសវាគ្តំទនផ្សងនទៀត កនាបុងនាមជាជនរងនតគ្ះនភទតបរុស ឬតសី។

• ជនរងនតគ្ះផដលជាតករុម LGBTQ+ អាចតបឈមនលឹងរោររាក់ងាយ និងរោរលំបាកបផន្មនទៀតកនាបុងរោរនធវីសរាហរណកមមា។ 

វណ្ៈ/យ្ដ្ឋកិែ្ • ខណៈផដលភ្ពតកីតកជាកតា្ត សខំានម់យួផដលជំរបុញឱ្យរាននទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ មនបុស្សត្រប់តសទាប់វណ្ណៈសបុទផ្តអាចជាជនរងនតគ្ះននអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស។

• រោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍ពីទីជនបទនដីម្រីករោរងារនធវីនៅទីតបជបុំជន អាចបនងកីនហានិភ័យ និងឱរោសននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

• កំនណីនសកលភ្វចូបនីយកមមា និងចល័តភ្ពរបស់តបជាជនក៏ផដល់មនធយោបាយថមាីៗ និងឱរោសសតរាប់អំនពីជួញដចូរមនបុស្សផងផដរ។ 

• ជននទសន្តរតបនវសន៍រោរងារខបុសចបាប់ ងាយរងនតគ្ះនោយសាររោរនកងតបវញ័ចា  និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

ពិការភាព • រោររាក់ងាយ ឬរោរមិនយកចិត្តទបុកោក់កនាបុងសហ្រមន៍ អាចនធវីឱ្យជនរានពិរោរភ្ពតបឈមនលឹងហានិភ័យននរោរនធវីនទសន្តតបនវសន៍នោយបង្ខំ និងអំនពីជួញ
 ដចូរមនបុស្ស។

• រោររាក់ងាយនោយសារបញ្ហា ជំងផ្ឺចូវចតិ្ត និងកនមសាយរាងរោយ អាចបងកឧបស្រ្គផផនាកទនំាកទ់នំង ផ្ចូវរោយ និងឥរយិបថផដលរារាងំលទភ្្ពទទលួបានយបុត្តធិម៌ 
 និងរោរគ្តំទផផនាកសង្គម។ 

• ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរសររីាង្គ ផដលភ្្រនតចីនជាបបុរស តបផហលជាមិនអាចបងាហា ញខ្ួនកនាបុងនាមជាជនរងនតគ្ះនដីម្ផីសវងរកយបុត្តិធម៌ និងនសវាគ្តំទបាន
 ន�យី។ 

• ជនរងនតគ្ះផដលរានបញ្ហា សបុខភ្ពផ្ចូវចិត្ត ឬកនមសាយរាងរោយនោយសារអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស អាចតបឈមនលឹងរោរលំបាកនៅនពលតត�ប់មករស់នៅកនាបុង
សហ្រមន៍វញិ។ 
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឧបករណ៍ ៖ រយបៀបកំណត់ចំណនុ ចចាប់យ្ដើមការងារពាក់ព័ន្ធនលងយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងការយធ្ើយទសន្បបយវសន៍ 
និងអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 តារាងខាងនតរោមអាចជាម្រ្គបុនទសក៍រហ័សសតរាប់អនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស កនាបុងរោរកំណត់បញ្ហា អាទិភ្ពនៅដំណាក់រោលនីមួយៗ
 

ននដំនណីររោរជញួដចូរមនបុស្ស។ ពត័រ៌ានកនាបុងតារាងននះអាចយកមកនតបតីបាសន់ៅនពលវភិ្្រនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម ឬនរៀបចសំកមមាភ្ពអភវិឌ្ឍសមតភ្្ព។ ពត៌័រាន
 

កនាបុងតារាងននះមិនអាចជំនួសឱ្យរោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមបានន�យី។ 
.

លំដាប់លំយដាយ
ននការយ្វែើ 

យទ្ន្របបយវ្ន៍
បញ្្យយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម

ក្ននុងទីតាំង 
បបេពយដើម

• រោរងារផបងផចកតាមនយនឌ័រ/វសិ័យរោរងារ រ លឹតត្តិឱរោសឱ្យនៅផតផទាះ និងជំរបុញរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ។ 

• បទោ្ឋ នសង្គមផដលកំណត់តួនាទីរបស់បបុរសកនាបុងនាមជា “អនាករា៉ា ប់រងបនទាបុកត្ររួសារ” បនងកីនហានិភ័យ នហយីនថ្នសវានតជីសនរសីពលករ ជាកតា្ត នធវីឱ្យជននទសន្តរ
 តបនវសន៍ជាបបុរសតតរូវទទួលយករោរងារ។ 

• ឧសសាហកមមាផ្ចូវនភទបនងកីនតតមរូវរោរអនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទ នហយីនៅកផនង្ផដលរោរងារផ្ចូវនភទជារោរងារខបុសចបាប ់កងវះបទបញញាត្តិនធវីឱ្យអនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទ
 ងាយរងនតគ្ះនោយសារអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

• ទតមង់នផ្សងៗននអំនពីជួញដចូរ ដចូចជា រោរជចូញដចូរនដីម្កីរ្ាងំពលកមមា រោរពនពាះជំនួស រោនធវីទាហាន រោរសបុំទាន រោររោត់យកសររីាង្គ និងព័ត៌រានស្តីពី
 

អាពាហ៍ពិពាហ៍កបុរារ បងកហានិភ័យដល់តករុមនផ្សងៗ។   ជនរានពិរោរភ្ពងាយតបឈមនលឹងរោរជួញដចូរនៅនធវីជាអនាកសបុំទាន ខណៈផដលបបុរស និងនកមាងតបរុស
ងាយតបឈមនលឹងរោរជួញដចូរករ្ាងំពលកមមា។ 

• មនធយោបាយផដលផតបតបរួលឥតឈប់ឈររបស់អនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្សកនាបុងរោរនតជីសនរសីពលករ ជាពិនសសរោរនតជីសនរសីពលករតាមអនឡាញ បនងកីន
 ភ្ពងាយរងនតគ្ះរបស់តករុមមួយចំនួន ដចូចជា កបុរារ។

• បទោ្ឋ នសង្គម និងរោររពំលឹងទបុក ជះឥទ្ិពលនលីរោរយល់ដលឹងអំពីរោរអនបុវត្តចបាប់ និងសរាជិកសហ្រមន៍ផដលងាយតបឈមនលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ដចូចជា 
បបុរស និងនកមាងតបរុស ឬតករុម LGBTQ+។

• កងវះរោរយល់ដលឹងពីសិទ្ិ ចបាប់ និងរោរនបដជ្ាចិត្តកនាបុងសហ្រមន៍មួយចំនួន បនងកីនហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ជាពិនសសអាចប៉ាះពាល់ដល់តករុមជាតិពន្បុ 
ឬសស្តី និងនកមាងតសីផដលរានកតមិតអប់រទំាប និងមិនសចូវនចះអក្សរ។ 

• កងវះរោរយល់ដលឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងនយនឌ័រ និងផ្ចូវនភទ ជាតិពន្បុ ពិរោរភ្ព និងទីតាងំភចូមិសាសស្តនធវីឱ្យតករុមមួយចំនួនងាយរងនតគ្ះនោយសារអំនពីជួញដចូរ
មនបុស្ស នហយីកនាបុងតំបន់មួយចំនួន ន្រអាចយល់្ ននះជាទនងវីតសបចបាប់។ ឧ. កងវះខាតរោរយល់ដលឹងពី្រំនិតកនាបុងតបនពណី និងសាសនា (ពាក់ព័ន្នលឹងនភទ 
ពហបុពន្ភ្ព អាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិរោរភ្ព និងជាតិពន្បុ) អាចនធវីឱ្យនកមាងតសីរោន់ផតងាយរងនតគ្ះនោយសារអំនពីជួញដចូរផ្ចូវនភទ។ 

• រោរយល់ន�ញីនោយលនមអែៀង្ អនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនតចីនផតជាបបុរស អាចបនងកីនហានិភ័យននរោរនតជីសនរសីសស្តីនោយអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរ
 មនបុស្សជាសស្តី។
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

• កងវះរោរយល់ដលឹងអំពីបទនលមាីសននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ដចូចជា ដំនណីររោរនតជីសនរសី ដលឹកជញជាចូ ន និងផ្តល់ជតមកដល់ជនរងនតគ្ះអាចនធវីឱ្យរានរោរយល់្ 
សស្តី (និងបបុរស) មួយចំនួន រ្ោយជាជនបងក ទាងំនោយពួកន្រមិនដលឹងខ្ួន។ 

• ជននទសន្តរតបនវសន៍រោរងារខបុសចបាប់តបឈមនៅនលឹងរោរនកងតបវញ័ចា  និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស

យៅទីតាំង 
ឆ្ងកាត់
ឬយគលយៅ

• កងវះរោរយល់ដលឹងពីបទពិនសាធន៍នផ្សងៗននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សកនាបុងសហ្រមន៍ ដចូចជា បទពិនសាធន៍របស់បបុរស និងនកមាងតបរុស និងជនរានពិរោរភ្ព អាច
 ពនយោរនពល ឬរារាងំជនរងនតគ្ះមិនឱ្យផសវងរកជំនួយ។

• ចបាប់ នគ្លននយបាយ និងបទបញញាត្តិមិនបំនពញតតមរូវរោរផផអែកតាមនយនឌ័ររបស់ជនរងនតគ្ះមួយចំនួនននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ឧ. គ្មា នចបាប់ពាក់ព័ន្នលឹង 
រោរនស៊ីបអនងកតអំនពីជួញដចូរមនបុស្សតាមតបព័ន្បនចចាកវទិយោ និងរោរនកងតបវញ័ចា ផ្ចូវនភទកបុរារតាមបណាដ ញអបុីននធីណិត គ្មា នចបាប់សតរាប់នោះតសាយករណី

 របស់ជនរងនតគ្ះផដលជាតករុម LGBTQ+ និងមិនសចូវរានចបាប់ និងនគ្លននយបាយស្តីពីសំណង/បដិទានសតរាប់ជនរងនតគ្ះ។ 

• មិនសចូវរានរោរសតមបសតមរួល និងនសវាទចូលំទចូលាយ ដចូចជា រោរផដល់ជតមក រោរតបលឹកសាផផនាកចិត្តសង្គម ជំនួយនវជជាសាសស្ត ជំនួយផ្ចូវចបាប់ រោរត្រប់ត្រងករណី 
សរាហរណកមមា និងរោរបណដបុ ះបណាដ លវជិាជា ជីវៈផផអែកតាមតតមរូវរោរទីផសារ អាចមិនបំនពញតតមរូវរោរជាក់លាក់របស់ជនរងនតគ្ះជាបបុរស ជនរានពិរោរភ្ព 
តករុម LGBTQ+ នហយីនទាះបីជារាននសវាក៏នោយ ក៏តករុមមួយចំនួននៅផតរានរោរលំបាកកនាបុងរោរទទួលបាននសវាទាងំននាះដផដល។ 

• ជតមកចាបំាច់ និងរោរគ្មា នសិទ្ិទទួលបានរោរងារ នធវីឱ្យរានរោរនរសីនអីងតករុមមួយចំនួន ដចូចជា តករុមសស្តីជានដីម។ 

• កងវះទិននាន័យផដលអាចនជឿទបុកចិត្តបាន នពាល្រឺទិននាន័យផបងផចកតាមតករុមងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ រានន័យ្ នគ្លននយបាយមិនបានឆ្បុះបញ្ចា ងំពី
តតមរូវរោរ/ទំហនំនបញ្ហា ន�យី។ 

• រោររាយរោរណ៍ផដលរានអពយោតកលឹត/គ្មា នចំនណះដលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម សដីពីរោរនបដជ្ាចិត្ត ន្ា ក់ជាតិ/អន្តរជាតិ នធវីឱ្យជនរងនតគ្ះមួយចំនួនមិន
 ទទួលបានរោរយកចិត្តទបុកោក់ (ឧ. បបុរស និងនកមាងតបរុស ជនរានពិរោរភ្ព និងតករុមជនជាតិភ្្រតិច)។

• កងវះស្ិតិផដលអាចនជឿទបុកចិត្តបាន អាចជះឥទ្ិពលនលីវភិ្ជថវរិោ និងរោរន ដ្ តអាទិភ្ពនលី្រំនិតផដួចនផដីមស្តីពីរោរនធវីនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព 
និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

• កងវះរោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះមួយចំនួន (ឧ. អនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទមិនទាន់ត្រប់អាយបុ បបុរសនធវីរោរនលីទចូកននសាទ)។

• បទោ្ឋ នសង្គម និងផនាត់្រំនិតនយនឌ័រផដលបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ រារាងំជនរងនតគ្ះ សាក្ស ីនិងអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស មិនឱ្យទទួលបានយបុត្តិធម៌ (ឧ. ជន
 រងនតគ្ះបបុរស)។

• សកមមាភ្ពរោរងារផបបនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌ រានន័យ្ បទោ្ឋ នសង្គម និងផនាត់្រំនិតផបបនរសីនអីង តតរូវបានជំរបុញនោយតបព័ន្របស់រដ្ឋ។ ឧ. រោរនធវី
នតស្តកំណត់ភ្ពបរសិបុទ្នៅនពលនតជីសនរសីពលករ នគ្លននយបាយផដលរ លឹតត្តិស្ានភ្ពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬរោរសនតមចចិត្តពាក់ព័ន្នលឹងភ្ពជារា្ត យ 
កងវះរោរអនបុញ្ញា តឱ្យោក់ចបាប់សតរាកលំផហបិតបុភ្ព រោរោក់ឱ្យសស្តីចចូលនិវត្តន៍មបុនអាយបុ និងរោរងាររបស់ជនរានពិរោរភ្ព។ 

• ភ្ពលនមអែៀងនយនឌ័រ និងរោររាកង់ាយនោយអនាកជំនាញកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌ចំនពាះជនរងនតគ្ះ ជនបងក ឬសាក្ស ីជាពិនសសតករុម LGBTQ+ ជនរានពិរោរភ្ព 
អនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទ និងជនរងនតគ្ះជាបបុរស ជនរងនតគ្ះផដលរានបញ្ហា សបុខភ្ព ដចូចជា អនាកផទាបុកនមនរា្រនអដស៍ ជំងឺរោមនរា្រ អាចកំណត់្នតីតបព័ន្

 
យបុត្តិធម៌តពហមាទណ្ឌ នឆ្ីយតបនលឹងករណី ឬនទ នោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា។ 

• កងវះរោរយលដ់លឹងពីដនំណីររោរយបុត្តធិម៌កនាបុងចនំណាមជនរងនតគ្ះ និងជនតបតពលឹត្តអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស អាចបងករោរប៉ាះទង្គចិផ្ចូវចតិ្តជាថមា ីឬរោរនរសីនអងីជនរងនតគ្ះ 

 និងរោររនំលាភបំពាននោយជនបងក។ 
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

• កងវះធនធាន អំនពីពបុករលួយ និងកងវះឆនទាៈននយបាយនលឹងនធវីឱ្យរោរបណដបុ ះបណាដ ល និងរោរអភិវឌ្ឍសមត្ភ្ពសដីពីសមភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម 
មិនន ដ្ តអាទិភ្ពនលីវសិ័យសបុខាភិបាល សង្គម និងយបុត្តិធម៌។ 

• កងវះរោរយល់ដលឹងពីរោរនរសីនអីងនយនឌ័រ និងរោរ្ត់នចញពីសង្គម កនាបុងតបព័ន្ចបាប់នផ្សងៗ (ចបាប់សាសនារបស់មចូស្ីម (Sharia) ចបាប់ common law 
ចបាប់រដ្ឋប្នវណី) អាចនធវីឱ្យរានរោរទរ្ាក់បទនចាទតបរោន់ ឬរោររោត់នសចក្តីនោយអយបុត្តិធម៌នលីករណីអំនពីជួញដចូរមនបុស្សមួយចំនួន។ 

យៅទីតាំងយ្វែើ 
្រោហរណកម្ម

• នសវានធវីសរាហរណកមមាផដលបងកប់ផនាត់្រំនិត ដចូចជា រោរបណដបុ ះបណាដ លរបរចិញចា លឹមជីវតិផដលមិននដញនោលបទោ្ឋ នសង្គម អាចបំនពញតតមរូវរោររបស់តករុម
ជួបរោរលំបាក      និងតករុមផដលតតរូវបាន្ត់នចញ    និងជំរបុញវសិមភ្ពនសដ្ឋកិចចាផដលបងកឱ្យរាននទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ។ 

• កងវះព័ត៌រានស្តីពីរនបៀបបញជាចូ ននតរៅពីតបព័ន្យបុត្តិធម៌តពហមាទណ្ឌ  (ទីភ្នា ក់ងារយបុត្តិធម៌ និងទីភ្នា ក់ងារមិនផមនយបុត្តិធម៌) នដីម្បីំនពញតតមរូវរោររបស់ជនរងនតគ្ះ 

 និងរោរបញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

• នៅនពលជនរងនតគ្ះតត�ប់នៅសហ្រមន៍វញិ ជនរងនតគ្ះជាបបុរសអាចរានរោរលំបាកកនាបុងរោរទទួលបាននសវា និងអាចមិនទទួលបានរោរគ្តំទនៅតាម 
តតមរូវរោរ។ 

• សស្តីផដលតតរូវបានន្រជួញដចូរ នតចីនផតតតរូវបានសនមាតជាជនរងនតគ្ះននរោររនំលាភបំពាន នទាះបីជាពួកន្រមិនតតរូវបានជួញដចូរឱ្យតបកបរបរផ្ចូវនភទក៏នោយ។

• កងវះរោរគ្តំទជាបន្តបនាទា ប់សតរាប់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ 

• សស្តីរានសរាសភ្្រនតចីននលីសលប់កនាបុងចំនណាមអនាកផដល់នសវា។ ចំណបុ ចននះអាចរារាងំមិនឱ្យបបុរសផសវងរកជំនួយ។

• ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ផដលពយោយមនធវីសរាហរណកមមា អាចតបឈមនលឹងរោររាក់ងាយកនាបុងសហ្រមន៍។

• កងវះឱរោសនសដ្ឋកិចចា/ឱរោសតបកបរបរចិញចា លឹមជីវតិសតរាប់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

• កងវះព័ត៌រាន និងរោរគ្តំទដល់រោរនធវីសរាហរណកមមាតបកបនោយសបុវត្ិភ្ព។

• កងវះលទ្ភ្ពទទួលបាននសវានធវីសរាហរណកមមាសតរាប់ជនរងនតគ្ះផដលមិនរានឯកសារបញ្ជា ក់។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

តារាងបតរួតពិនិត្យ ៖ ចំណនុ ចថដលបតរូវពិចារោយៅយពលយធ្ើការជាមួយជនរងយបោឹះននអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 រោរបញចាចូ លសំន�ងរបស់ជនរងនតគ្ះកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សជួយបនងកីនរោរយល់ដលឹងរបស់សហ្រមន៍ និងអនាកអនបុវត្តអំពីបទពិនសាធន៍
 នផ្សងៗននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងរមួចំផណកឱ្យសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស រោន់ផតសកមមា និងចំនគ្លនៅ។ តារាងតតរួតពិនិត្យននះអាចឱ្យអនាកអនបុវត្ត

សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស យកនៅនតបី នពលនរៀបចំផផនរោរនធវីរោរជាមួយជនរងនតគ្ះ និងតករុមជួបរោរលំបាកកនាបុងនាមជាអនាកទទួលផល អនាកចចូលរមួ 
អនាកដលឹកនា ំអនាករះិ្រន់ និងភ្នា ក់ងារននរោរ្្ស់បដចូរ។ 

យោលការណ៍ថណនាសំបមាប់បនុគ្គលកិកមមាវិធីថដលយធ្ើការ 
ជាមួយជនរងយបោឹះ

១. យតើគំនិតផ្តួែយផ្ើមយនះអាែយ្វែើឱ្យជនរងយបគះែូលរួមយដាយរយបៀបណា?
• អនាកទទួលផល
• អនាកនរៀបចំ
• អនាកអនបុវត្ត
• បបុ្រ្គលិក
• អនាកដលឹកនា/ំ ន្ា ក់ត្រប់ត្រង
• អនាកតតរួតពិនិត្យ
• នជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

២. យតើជនរងយបគះនឹងែូលរួមក្ននុងគយបរោង/្កម្មភាពយៅដំណាក់កាលមួយណា? 
• រោរនរៀបចំ
• រោរអនបុវត្ត
• រោរពិនិត្យតាមោន
• រោរវាយតនម្
• រោរនរៀនសចូតត

៣. យតើគំនិតផ្តួែយផ្ើមយនះរោនបញ្ចូលែំណុែយៅ ឬកូតា្បរោប់ការែូលរួមរប្ ់
ជនរងយបគះក្ននុងនាមជាអ្នកទទួលផល ឬបកុមជួបការលំរាកយផ្សងយទៀតសដរ ឬយទ?

៤. យតើរោនការគូ្សផនទីអង្គការតំណាងឱ្យជនរងយបគះ ឬបកុមជួបការលំរាក 
សដរ ឬយទ? 

៥. យតើការគូ្សផនទីបងា្្ញយនះរោនបញ្ចូល ៖ 
• អង្គរោរផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងទតមង់នផ្សងៗននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• ទនិនាន័យស្តពីជីនរងនតគ្ះផបងផចកតាមនភទ ទនំនារផ្ចូវនភទ ជាតិពន្បុ សមតភ្្ព 

  ទីតាងំ។ 

៦. យតើរោនការវាយតនម្ហានិេ័យសដរ ឬយទ? 

៧. យតើរោនការយរៀបែំសផនការបគប់បគងហានិេ័យសដរ ឬយទ? 

៨. យតើរោនការបបឹក្សាយយាបល់្ី្ពីបញ្្រប្់ជនរងយបគះ អាទិភាព មតិយយាបល់  
 និងដំយណាះបសាយបញ្្្ំខាន់ៗសដរ ឬយទ? 

៩. យតើនរណាខ្ះបតរូវរានបបឹក្សាយយាបល់ យហើយយតើការបបឹក្សាយយាបល់បតរូវរាន 
 យរៀបែំយ�ើងយដាយរយបៀបណា? 
• ជនរងនតគ្ះ
• អនាកជំនាញ
• អង្គរោរផដលតំណាងឱ្យតតមរូវរោររបស់ជនរងនតគ្ះ
• ទីភ្នា ក់ងារនគ្លននយបាយរោ្ឋ ភិបាលផដលនធវីរោរងារន ្្ត តនលីអំនពីជួញដចូរ

 
 មនបុស្ស ឬរោរនលកីកម្ពស់នយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម និងរោរផកលមអែស្ានភ្ព  
 និងលក្ខខណ្ឌ របស់ជនរងនតគ្ះ និងតករុមជួបរោរលំបាក។

១០. យតើរោនអ្នកទទួលខុ្បតរូវយលើការពិនិត្យតាមដានការែូលរួមរប្់ជន 
 រងយបគះក្ននុងគំនិតផ្តួែយផ្ើមយនះសដរ ឬយទ? 

យោលការណ៍ថណនាបំថន្ថមសបមាប់បនុគ្គលកិ្្លយ់សវាោបំទ 
ថដលយធ្ើការជាមួយជនរងយបោឹះ
• ជនរងនតគ្ះតតរូវទទួលបានភ្ពនថ្ថនាចូរ និងរោរនគ្រព ជាជាងតបឈមនលឹង 
 ឥរយិបថសដីបននាទា សជនរងនតគ្ះ។
• ជនរងនតគ្ះនតជីសនរសីនសវាផដលពួកន្រតតរូវរោរចាបំាច់។
• ធានាឯកជនភ្ព និងរោររកសារោរសរា្ង ត់សតរាប់ជនរងនតគ្ះ។
• ជនរងនតគ្ះមិនតតរូវបាននរសីនអងីនោយសារនយនឌ័រ អាយបុ ពចូជសាសន៍/ជាតិពន្បុ   សមត្ភ្ព ទនំនារផ្ចូវនភទ រោររានផទាបុកនមនរា្រនអដស៍ ឬចរតិលក្ខណៈនផ្សងនទៀត។
• ជនរងនតគ្ះទទលួបានព័តរ៌ានត្របត់ជរុងនតជាយនដមី្នីធវរីោរសនតមចចតិ្តនោយ 
 ខ្ួនឯង ជាជាងនធវីនៅតាមន្រតបាប់។

ឧបករណ៍ននះតតរូវដកតសង់នចញពី UNODC (2020) Thematic Gender 
Brief Organized Crime and Trafficking and UN Women Virtual 
Knowledge Centre to End Violence Against Women។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឧបករណ៍ ៖ រយបៀបយធ្ើការវាយតនមលែហានិភ័យថដលមិនបងកយបោឹះថ្្ន ក់

 រោរតបឈមជាមួយជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ អាចបងកផលប៉ាះពាលវ់ជិជារាន ឬអវជិជារាននលីសបុខភ្ព និងសបុខបុរាលភ្ពរបស់អនាកអនបុវត្ត/បបុ្រ្គលិកពាក់ព័ន្។ អភិតកម 
មិនបងកនតគ្ះ ន្ា ក់តតមរូវឱ្យអនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ពិចារណាដិតដល់អំពីផលអន្តរាយននសកមមាភ្ពជួញដចូរមនបុស្សផដលអាចនកីតរាន

 
ន�ងីពាក់ព័ន្នលឹងសិទ្ិ និងសបុវត្ិភ្ពរបស់ជនរងនតគ្ះ និងបបុ្រ្គលិកផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្នលឹងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ឧបករណ៍ននះអាចនតបីតបាស់នោ
យអនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស   នៅនពលនតគ្ងសកមមាភ្ពនានា។ សតរាប់ឧទាហរណ៍ស្តីពីរនបៀបវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិនបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ 

 
កនាបុងរោរសរា្ភ សន៍ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ែុែ here។

ការវាយតនមលែថដល “មិនបងកយបោឹះថ្្ន ក់” ទាមទារឱ្យ 
អននុវត្ជំហាន ៣ ដចូចខាងយបកាម៖

ជំហានទី ១ ៖ វិភាគហានិេ័យ

១. នរៀបរាប់រាល់ហានិភ័យផដលអាចនកីតន�ងី (ខាងនតរៅ ឬខាងកនាបុង ដចូចជា នគ្ល
 

ននយបាយ រោរ្ិរត្រចូរពនីនយបាយ សាសនា   ឬជាតិពន្បុ ហានភិយ័ផដលពាកព់ន្័
 នលឹងតករុម ឬអង្គរោរនគ្លនៅជាក់លាក់)

២. នតីហានិភ័យអាចនកីតន�ងីកនាបុងកតមិតណា? ទាប មធ្យម ឬខ្ពស់?
៣. នតីផលវបិាករានភ្ពធ្ងន់ធ្ងរកតមិតណា? ទាប មធ្យម ឬខ្ពស់?

ហានិេ័យ លទ្ធភាពយកើតយ�ើង 
(ទាប ម្្យម ខ្្ព )់

ផលប៉ះពាល់ 
(ទាប ម្្យម ខ្្ព )់

រយបៀបកាត់បនថែយ ឬ 
្បរោលហានិេ័យ?

១

២

៣

 សតរាបហ់ានភ័ិយផដលតតរូវបានោកព់ន្បុមធ្យម ឬខ្ពស់ សចូមរះិរកវធិរីោតប់នយ្
 

លទ្ភ្ពននរោរនកីតរានហានិភ័យ និងរោរបងកផលប៉ាះពាល់។ ចំណបុ ចននះអាចរមួ 
បញចាចូ លរោរ្្ស់ប្តចូរសកមមាភ្ព រោរបនងកីនធនធាន រោរ្្ស់ប្តចូរតករុមនគ្លនៅ រោរ

 ្្ស់ប្តចូរវធិីនធវីរោរ។

ជំហានទី ២ ៖ ពិនិត្យតាមដានហានិេ័យ

បញ្ឈប់ភ្្ម តបសិននបីចាបំាច់

 តបសិននបីអនាករានមចូលនហតបុផដលអាចឱ្យនជឿបាន្ រោរនធវីបទសរា្ភ សន៍ ឬ 
រោរតតរួតពិនិត្យ ឬនីតិវធិីមួយ នលឹងបងកផលប៉ាះពាល់អវជិជារាននលីជនផដលតតរូវបាន

 ជួញដចូរ សចូមបញ្ឈប់ភ្្ម យ៉ា ងនហាចណាស់កនាបុងអំ�បុងនពលននាះ។

ជំហានទី ៣ ៖ ចាត់វិធានការសកតបមរូវ

ពិចារណាពីផលប៉ាះពាល់ននសកមមាភ្ពរបស់អនាក
 សចូម្ផីតនតរោមនចតនាលអែបំផបុតក៏នោយ វាជារោរសំខាន់កនាបុងរោរពិចារណាព

 ី
ផលប៉ាះពាល់អវជិជារានផដលអាចនកីតន�ងីនោយសារពាក្យនពចន៍ និងសកមមាភ្ព 
របស់អនាកនលីជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ ឬបបុ្រ្គលិកផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្លឹនលឹងរោរ

 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ ចំណបុ ចននះអាចទាមទាររោរ្ិរតន�ងីវញិអំពី 
រោរនឆ្យីតបដំបចូងរបស់អនាក តបសនិនបវីាអាចបងកផលប៉ាះពាល់អវជិជារាននលសីបុវត្ភិ្ព  
ទំនបុកចិត្ត ឬអារមមាណ៍របស់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។

កបុំនធវីឱ្យរានរោរប៉ាះទង្គិចផ្ចូវចិត្តជាថមាី
 រោររា៉ាយរា៉ាប់លមអែិតអំពីបទពិនសាធន៍របស់ពួកន្រ អាចបងកភ្ពតានតលឹងយ៉ា ង
ខ្ាងំនលីផ្ចូវរោយ ផ្ចូវចិត្ត និងសង្គម ឬអាចនធវីឱ្យពួកន្រទទួលរងរោរប៉ាះទង្គិចផ្ចូវចិត្ត
ន�ងីវញិ។

សចូមកបុំសនយោ តបសិននបីអនាកមិនអាចនធវីបាន
 ជនផដលតតរូវបានជញួដចូរ ធ្ាបត់តរូវបានន្រសនយោខ្យល់ជានតចនីនលកីមកនហយី។  
ដចូនចនាះ វាជារោរសំខានក់នាបុងរោរបញ្ឈបរ់ោរសនយោផបបននះ។ សចូមកំណត់ក្តរីពំលឹងទបុក និង

 
តពំផដនកណំតជ់ាកផ់ស្តង និងទទលួសា្គ ល់ផផនាកផដលអាចតតរូវរានរោរគ្តំទបផន្ម។

តបរុងតបយត័នានៅនពលនិយយជាមួយតបព័ន្ផ្សពវផសាយ
 អនំពជីញួដចូរមនបុស្សអាចរ្ោយជាតបធានបទដ៏រជួំលចតិ្តកនាបុងតបព័ន្ផ្សពវផសាយ។  
សចូមតបរុងតបយត័នានៅនពលនិយយអំពីស្ានភ្ពជាក់លាក់ផដលអាចពាក់ព័ន្នលឹង 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ លអែបំផបុតមិន្ួររនិយយជាមួយតបព័ន្ផ្សពវផសាយន�ីយ  
តបសិននបីអនាកមិនទទួលបានរោរអនបុញ្ញា តជាក់លាក់ពីជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។

 ឧបករណ៍ននះតតរូវបានដកតសង់នចញពី the British Colombia Human 
Trafficking Training Toolkit។

 សតរាប់ខ្លឹមសារលមអែិត ស្តីពីរនបៀបនធវីរោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិនបងក
 នតគ្ះ ន្ា ក់ សចូមចបុច here។
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា

https://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-trafficking-training/module-4/consider-whole-person
https://www.dmeforpeace.org/resource/do-no-harm-tip-sheet/


ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

តារាងបតរួតពិនិត្យ៖ រយបៀបយធ្ើការជាមួយយជើងឯកយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមយដើម្បពីយនលែឿនការបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញ
ដចូរមននុស្ស

តារាងបតរួតពិនិត្យយនឹះអាចជួយដលអ់្នកអននុវត្សកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្សក្ននុងការកំណត់អត្សញ្ញា ណ 
និងយធ្ើការជាមួយយជើងឯកយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស។

យតើនរណាខ្ះអាែជាយជើងឯកយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម?
• នមភចូមិ និងមសន្តីផដលតតរូវបាននបាះនឆានា តនតជីសតាងំ
• ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• ជនងាយរងនតគ្ះ ឬជនងាយតបឈមនលឹងហានភិយ័ ផដលអាចនធវជីាបបុ្រ្គល្ររំចូសតរាបត់ករុមនគ្លនៅ (តករុម LGBTQ+ ឬជនរងនតគ្ះននអំនពីហងិសាផផអែកនលីនយនឌ័រ)
• តួអង្គកនាបុងតបព័ន្ផ្សពវផសាយ មកពីតករុមអនាកទទួលផលនគ្លនៅ ដចូចជា ជនរានពិរោរភ្ព តករុម LGBTQ+ អនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទ
• នវជជាបណ្ឌិ ត និង្ិរលានបុបោ្ឋ ក
• នៅតកម ន្ររបាល និងតពះរាជអាជ្ា
• តបធានផផនាក/នាយកោ្ឋ នកនាបុងរោ្ឋ ភិបាល ៖ នាយកោ្ឋ នទទួលបនទាបុកអំនពីហងិសានលីសស្តី រោរងារ នទសន្តរតបនវសន៍
• អាជីវករកនាបុងមចូលោ្ឋ នផដលធ្ាប់និយយតបឆាងំទាសភ្ពកនាបុងសងាវ ក់ផ្គត់ផ្គង់ ឬជាហត្នលខីននឧសសាហកមមាពាក់ព័ន្ ស្តង់ោរជាតិ ឬអន្តរជាតិ ៖ នគ្លរោរណ៍បនងកីន

  ភ្ពអង់អាចដល់សស្តី (WEPs)។

រយបៀបជំរុញឱ្យបុរ្យដើរតួជាយជើងឯកយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
• កំណត់អត្តសញ្ញា ណបបុរសកនាបុងស្ាប័នរបស់អនាក ឬស្ាប័ននដ្រចូ ផដលរោន់មបុខតំផណងរានឥទ្ិពល
• នរៀបចំតារាងសនង្ខបតួនាទី និងរោរទទួលខបុសតតរូវរបស់នជីងឯកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម
• សួរអំពីរោរគ្តំទ ឬធនធានផដលពួកន្រតតរូវរោរនដីម្អីាចបំនពញតួនាទីបានរោន់ផតលអែ និងយ៉ា ងនហាចណាស់ ផ្តល់រោរគ្តំទ ឬធនធានអប្ -បររានធៀបនលឹងរោរ

 
 នប្តជ្ាចិត្តរបស់ស្ាប័នចំនពាះនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• សួរសហរោរជីាសស្តី្នតីពួកន្រនពញចិត្តឱ្យរាននជីងឯកជាបបុរស ឬនទ។

យតើបតរូវពិចារណាអវែីខ្ះយៅយពលយ្វែើការជាមួយយជើងឯកសដលជាជនរងយបគះននអំយពើជួញដូរមនុ្្ស?
• វាយតនម្ហានិភ័យផដលមិនបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ មបុននធវីអន្តរកមមាជាមួយជនរងនតគ្ះ និងនរៀបចំវធិានរោររោត់បន្យហានិភ័យ តបសិននបីចាបំាច់
• បនងកីតតកមតបតិបត្តិ ឬកិចចាតពមនតពៀង មបុននធវីរោរជាមយួជនរងនតគ្ះនដីម្កីណំតត់នួាទី និងរោរទទលួខបុសតតរូវ និងធានាតបរោរផដលអាចឱ្យជនរងនតគ្ះដកខ្ួនពីរោរ

  នដីរតួនាទីជានជីងឯក បានត្រប់នពល។

រយបៀបយដើរតួនាទីជាយជើងឯកសដលរោនយរោទនភាព និងបងា្្ញឱ្យយគយ�ើញ
• បងាហា ញ្ អនាកជានជងីឯកនយនឌរ័ និងបរយិបននាសង្គម នោយបញចាចូ លនយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គមកនាបុងសាវតាស្ាបន័របសអ់នាក នងិផណនាខួ្ំន នៅនពលន�ងីនិយយ
• ផចករផំលករោរនប្តជ្ាចិត្តរបស់អនាកជាមួយបបុ្រ្គលិកទាងំអស់នោយនផ្ីសារនៅបបុ្រ្គលិកទាងំអស់ និងអនញជា ីញឱ្យពួកន្ររមួចំផណកដល់រោរសនតមចបានរោរនប្តជ្ាចិត្ត
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

• ផចករផំលករោរនប្តជ្ាចិត្តរបស់អនាកជាមួយស្ាប័នតតរួតពិនិត្យ ឬ ន្ា ក់ត្រប់ត្រងកតមិតខ្ពស់។ បញ្ជា ក់្នតីនហតបុអវីរោរនប្តជ្ាចិត្តទាងំននះជា្រន្លឹះននរោរសនតមចបាន
  នបសកកមមារបស់ស្ាប័នអនាក

• ផចករផំលករោរនប្តជ្ាចតិ្តរបសអ់នាកជាមយួពិភពនលាក! នតបបីណា្ត ញសង្គម និងមនធយោបាយនផ្សងនទៀតនដីម្ផីចករផំលក្នតនីហតបុអវសីមភ្ពនយនឌរ័រានសារៈសំខាន់
  ចំនពាះអនាក

• កំណត់រកឱរោសនិយយជាមួយនដ្រចូស្តីពីបញ្ហា នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមសំខាន់ៗផដលពាក់ព័ន្នលឹងនទសន្តរតបនវសន៍នោយសបុវត្ិភ្ព និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• ផចករផំលករោរនប្តជ្ាចិត្តរបស់អនាកចំនពាះរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនៅកតមិតសហ្រមន៍។

រយបៀបយ្វែើទំនាក់ទំនងយែញពីបជុងយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
• ទទួលសា្គ ល់ទាងំសស្តី និងបបុរស នៅនពលអនាកនិយយ
• កតស់រា្គ ល ់និងនិយយអពំទីដិ្ឋភ្ពនយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរងាររបស់អនាក (មនិផមនតតលឹមផតនទសន្តរតបនវសនន៍ោយសបុវតិ្ភ្ព នងិអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស)។ 

  អនាកអាចនិយយពីបញ្ហា នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងតបតិបត្តិរោរ ឬដំនណីររោរនតជីសនរសីបបុ្រ្គលិក។
• ជំរបុញឱ្យរានរោរន ្្ត តរោរយកចិត្តោក់នលីរោរនលីកន�ងី ឬរោរនិយយកំផប្ងនោយអនាកនរសីនអីងនភទ
• បនងកីនរោរយល់ដលឹងអំពីយន្តរោរនោះតសាយបណ្តលឹ ងកនាបុងស្ាប័នរបស់អនាក សតរាប់បណ្តលឹ ងផដលពាក់ព័ន្នលឹងរោររកនរឿងរខំាន រោរនរសីនអីង រោរនបៀតនបៀនផ្ចូវនភទ
• បញ្ជា ក់ចបាស់្ រោរនរសីនអីងនភទ្ឺរមិនអាចទទួលយកបាន ឬមិនផមនជានរឿង្រួរឱ្យអស់សំនណីច និងបងាហា ញ្ អនាកមិនអត់នអានចំនពាះរោរនបៀតនបៀនផ្ចូវនភទ។

រយបៀបគំបទការែូលរួមរប្់មនុ្្សបគប់រូប ទាំងក្ននុងកសន្ងយ្វែើការ និងយៅផទេះ
• ពិចារណា ៖ នតីរានរោរចចូលរមួនសមាីភ្ពនោយបបុរស និងសស្តីកនាបុង្រនតរាង/្រំនិតផ្តួចនផ្តីម/្រណៈវនិិច្័យ ឬនទ?
• តបសិននបីគ្មា នរោរចចូលរមួនសមាីភ្ព សចូមជួបជាមួយនដ្រចូផដលអាចជួយលបុបបំបាត់្ររ្ាតននះ។
• ធានា្ ្រនតរាង/្រំនិតផ្តួចនផ្តីម/្រណៈវនិិច្័យ ផ្តល់ភ្ពងាយតសរួលដល់ជនរានពិរោរភ្ព។ តបសិននបីគ្មា នរោរ្្ស់ប្តចូរទីតាងំ សចូមរះិរកវធិីនផ្សងនទៀតនដីម្ផី្តល់

  ភ្ពងាយតសរួលដល់រោរចចូលរមួរបស់មនបុស្សត្រប់រចូប
• កត់សរា្គ ល់ពីអនាកផដលកំពបុងនិយយ និងអនាកផដលមិននិយយ។ កនាបុងកិចចាតបជបុំ សចូមកត់សរា្គ ល់្នតីមនបុស្សដផដលកំពបុងនិយយ ឬនទ និងជំរបុញនលីកទលឹកចិត្តឱ្យអនាក

  ផដលគ្មា នន្រសា្ត ប់ ហ៊ាននិយយ។
• កត់សរា្គ ល់អនាកផដលរោត់សម្តីអនាកដនទ និងនធវីអន្តរា្រមន៍នៅនពលរានបញ្ហា ននះនកីតន�ងី ៖ រោរតសាវតជាវបងាហា ញ្ សស្តីតតរូវបានន្ររោត់សម្តីញលឹកញាប់ជាងបបុរស 

  រហចូតដល់ ៣ ដង។
• កបុំសនមាតពីបំណងតបា ន្ា អាជីពរបស់ន្រ។ សស្តី និងបបុរសសបុទ្ផតតបឈមនលឹងភ្ពលនមអែៀងនយនឌ័រជបុំវញិតួនាទីចិញចា លឹមកចូន និងបំណងតបា ន្ា អាជីព។ នដីម្កីបុំឱ្យរាន

  បញ្ហា ននះ សចូមកបុំសនមាត ប៉ាបុផន្តតតរូវសួរ! 

 តារាងតតរួតពិនិត្យននះតតរូវបានដកតសង់នចញពី the International Gender Champions A “How to” checklist for International Gender Champions. 
International Gender Champions, Change Management Impact Group, co-chaired by the Permanent Mission of the United Kingdom to the 
United Nations in Geneva and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

តារាងបតរួតពិនិត្យ ៖ រយបៀបយដាឹះបសាយបញ្ហា បប្មយៅយពលយធ្ើការងារពាក់ព័ន្ធនលងយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុង 
ការបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 រោរនធវរីោរងារពាកព់ន័ន្លឹងនយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គម្រមឺនិងាយតសរួលននាះនទ        នហយីកន៏ចៀសមនិផបុតពឧីបស្រ្គ នងិបញ្ហា តបឈមផដរ ជាពិនសសកនាបុងស្ាប័នផដលមិន

 ន ្្ត តអាទិភ្ពនលរីោរងារពាកព់ន្័នលឹងនយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គម។ ឧបករណ៍ននះនលឹងជយួដល់អនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្ស កនាបុងរោរបា៉ា នស់ាមា ន
 បញ្ហា តបឈមមួយចំនួនផដលអាចនកីតន�ងី។ អនាកអនបុវត្តទាងំននាះអាចនតបីតបាស់តារាងតតរួតពិនិត្យននះនៅនពលនតគ្ងសកមមាភ្ព ឬបនងកីតផផនរោរសកមមាភ្ពនយនឌ័រ 

និងបរយិបននាសង្គម។

ការជំទា្់
• ឥរយិបថ និងអាកប្កិរយិរបស់អនាកពាក់ព័ន្សំខាន់ៗ តតរូវបានវាយតនម្ 

និងតតរួតពិនិត្យ។
• ន្ា ក់ត្រប់ត្រងបងាហា ញរោរគ្តំទជាក់ផស្តង និងរោរដលឹកនានំលីបញ្ហា នយនឌ័រ និង 

បរយិបននាសង្គម
• កណំត់សរា្គ លទ់ស្សនាទានសតរាបស់កមមាភ្ព រោរវភិ្្រនយនឌរ័ នងិបរយិបននា 

សង្គម ឬផផនរោរសកមមាភ្ព តតរូវបាននរៀបចំន�ងី និងផចករផំលក។
• កិចចាខិតខំតបលឹងផតបងកសាងរោរយល់ដលឹងតតរូវបាននធវីន�ងីនដីម្បីនងកីនរោរយល់

ដលឹងអំពីបញ្ហា នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។
• តបសិននបីអាច រោរផ្តល់នត្រឿងនលីកទលឹកចិត្ត ឬរោរទទួលសា្គ ល់ដល់អនាកពាក់ព័ន្

 
ផដលអាចយកឈនាះរោរជំទាស់បាន។

ការយល់ពី្កម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
• នដ្រចូ និងតំណាងចតមរុះ តតរូវបានពិនតគ្ះនយបល់  និងបានចចូលរមួកនាបុងកិចចា

 
ពិភ្កសាបញ្ហា សំខាន់ៗផដលពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

• នសចក្តីសនង្ខបរបាយរោរណ៍វភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម តតរូវបាន 
ផ្សពវផសាយដល់បបុ្រ្គលិក និងនដ្រចូទាងំអស់។

• ន្ា ក់ដលឹកនាផំ្តល់រោរគ្តំទដល់សកមមាភ្ពពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម។

• សមត្ភ្ពរបស់នដ្រចូពាក់ព័ន្តតរូវបានវាយតនម្។
• រានរោរនរៀបចំវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លជារោតពវកិចចាស្តីពីបញ្ហា សំខាន់ៗផដលពាក់

 
ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរងារ សតរាប់បបុ្រ្គលិកទាងំអស់។

្នធាន
• រោរទទួលខបុសតតរូវនលីសកមមាភ្ព/ផផនរោរសកមមាភ្ពតតរូវបានកំណត់ចបាស់។
• អនាកជំនាញខាងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមតតរូវបានកំណត់រក នៅតាមភ្ព 

ចាបំាច់។
• ថវរិោតតរូវបាននរៀបចំន�ងីនដីម្ឆី្បុះបញ្ចា ងំពីវសិាលភ្ពននរោរងារ។
• រោរ្្ស់ប្តចូរនគ្លននយបាយ និងសកមមាភ្ពមួយចំនួន “ផដលរានអពយោតកលឹត 

ចំណាយ” តតរូវបាននតគ្ងន�ងី។
• បបុរស និងសស្តី នលឹងចចូលរមួកនាបុងសកមមាភ្ពពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 សង្គម។

ការគិតគូរពីនយយារាយ ឬសា្នា
• ផផនរោរសកមមាភ្ពជាតិផដលន ្្ត តអាទិភ្ពនលីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និង្រំនិត

 
ផ្តួចនផ្តមីនយនឌរ័ និងនគ្លនៅអភិវឌ្ឍនត៍បកបនោយចីរភ្ពតតរូវបាននតបតីបាស់

 
នដីម្ទីាញតបនយជន៍ពីរោរនប្តជ្ាចិត្តផផនាកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

• របាយរោរណ៍ស្តពីអីនំពជីញួដចូរមនបុស្ស បចូករមួនលឹងរោរនប្តជ្ាចតិ្តជាអន្តរជាតនិផ្សង
 

នទៀត   អាចតតរូវបាននតបតីបាស់នដមី្ទីាញតបនយជន៍ពីរោរនប្តជ្ាចតិ្តផផនាកនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គម។

• យល់ និងពិភ្កសាអំពីរោរ្ិរត្រចូរពី/រោរនរសីនអីងកនាបុងននយបាយ ឬសាសនា 
 ផដលនលចន�ងីកនាបុងតបនទសផដលអនាកកំពបុងនធវីរោរ។

• កណំតរ់នបៀបនធវរីោរងារផដលគ្មា នរោរនរសីនអងីពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ នងិបរយិបននា
 

សង្គម ជាមួយនដ្រចូ ។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

និរន្រភាព
• នលចន�ងីកនាបុងដំនណីររោរពិនិត្យតាមោន និងវាយតនម្សកមមាភ្ពពាក់ព័ន្

 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

• នលចន�ងីកនាបុងរចនាសម្ព័ន្ននរោរទទួលខបុសតតរូវនលីលទ្ផលនយនឌ័រ 
និងបរយិបននាសង្គម

• ធានា្ ថវរិោតបចាឆំានា  ំ និងដំនណីររោរនរៀបចំផផនរោររមួបញចាចូ លនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមកនាបុងរនបៀបវារៈ។

្ិទ្ធិអំណាែរប្់សា្្ប័ន/អង្គការក្ននុងការយ្វែើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងយយនឌ័រ 
និងបរិយាបន្ន្ង្គម
•  នធវីទំនាក់ទំនងជាមួយ ន្ា ក់ដលឹកនាជំាតបចាំ
• កំណត់រកហានិភ័យផដលអាចនកីតន�ងីកនាបុងស្ាប័នផដលនធវីរោរងារពាក់ព័ន្

 
នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម/រោរ្ិរត្រចូរពីននយបាយ

• កំណត់ចបាស់នចូវរោរពិនិត្យតាមោន និងរោររាយរោរណ៍អំពីលទ្ផលនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គម

• នដ្រចូចតមរុះផដលនធវរីោរជាមយួជនរងនតគ្ះ និងតករុមងាយតបឈមនលឹងហានភិយ័ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តតរូវបានជំរបុញឱ្យចចូលរមួកនាបុងនាមជាសម្ព័ន្មិត្ត នដីមម្ ី
ពនន្ឿនរោរសនតមចបានលទ្ផលនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។

ទិន្នន័យ ឬ្ថែិតិ
• រានថវរិោសតរាប់រោរតបមចូល និងវភិ្្រទិននាន័យ។
• របាយរោរណ៍ ន្ា ក់ជាតិពាក់ព័ន្នលឹងសមភ្ពនយនឌ័រ នទសន្តរតបនវសន៍ អំនពី 

ជួញដចូរមនបុស្ស និងរោរនប្តជ្ាចិត្តផផនាកសិទ្ិមនបុស្ស ផ្តល់ស្ិតិស្តីពីនយនឌ័រ និង
 បរយិបននាសង្គម។

• ទិននាន័យនដីមតគ្តតរូវបានតបមចូល កនាបុងករណីចាបំាច់។
• សចូចនាករតតរូវបានពិនិត្យនដីម្ធីានារោរផ្តល់ព័ត៌រានតតលឹមតតរូវសតរាប់វាស់ផវង

លទ្ផលសមភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

តារាងបតរួតពនិតិ្យ៖ រយបៀបយដញយដាល្្នតគ់និំត និងឥរយិាប្ថបបយរ ើសយអើងក្ននុងសកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអយំពើជញួដចូរមននុស្ស

 ផនាត្់រនំិត និងឥរយិបថផបបនរសីនអីង ជះឥទ្ិពលនលីរោរយល់ពីជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងសហ្រមន៍ផដលតបឈមនលឹងហានិភ័យ ប៉ាបុផន្តវាក៏អាចពន្យល់
 ្នតីស្ាប័នអនបុវត្តចបាប់ និងនសវាគ្តំទសង្គម នឆ្ីយតបដចូចនម្តចនៅនលឹងករណីជួញដចូរមនបុស្ស និង្នតីសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សតតរូវបានបនងកីតន�ងី 
 នងិអនបុវត្តដចូចនម្តច។ ឧបករណ៍ននះផ្តលច់ណំបុ ចចាបន់ផ្តមីដល់អនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទត្បឆាងំអនំពីជញួដចូរមនបុស្សសតរាបរ់ោរនដញនោលផនាត់្រនំតិ និងឥរយិបថផបប
 

នរសីនអីងកនាបុងរោរងាររបស់ពួកន្រ និងជាម្រ្គបុនទសន៍សតរាប់នរៀបចំកិចចាពិភ្កសាកនាបុងសហ្រមន៍។

នតី្រួរចាប់នផ្តីមពីចំណបុ ចណានដីម្នីដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថកនាបុងរោរងាររបស់អនាក?
• រោរផ្តល់ព័ត៌រានដល់ខ្ួនខ្បុ ំ ទ្ា ល់ស្តីពីសិទ្ិតសបចបាប់ជាក់ផស្តងរបស់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរផ្តល់ព័ត៌រានដល់ខ្ួនខ្បុ ំ ទ្ា ល់ស្តីពីព័ត៌រានពិតកនាបុងសាសនា ឬវប្ធម៌ ស្តីពីតករុមផដលខ្បុ ំកំពបុងនធវីរោរជាមួយ
• រោរមិននតបីផនាត់្រំនិតនយនឌ័រ និងផនាត់្រំនិតសង្គម និងទតមង់នផ្សងនទៀតននភ្សាផបបនរសីនអីង នៅនពលនិយយជាមួយ ឬអំពីជនរងនតគ្ះ និងសាក្សី
• រោរពិភ្កសា និងរោរអប់រនំដ្រចូ និងសហរោរសី្តីពីរោរនតបីផនាត់្រំនិតកនាបុងកផន្ងនធវីរោរ និងទប់សាក ត់ផលប៉ាះពាល់នលីបបុរស និងសស្តី ជនរងនតគ្ះ និងសហរោរ ី
• រោរតស៊ចូមតិឱ្យរានរោរ្្ស់ប្តចូរនៅនពលរានរោរនរសីនអីងនយនឌ័រ និងរោរនរសីនអីងផផនាកសង្គមកនាបុងនគ្លននយបាយ
• រោរផសវងរកឱរោសរលំលឹកដល់សហ្រមន៍ និងនដ្រចូអំពីផលប៉ាះពាល់អវជិជារានននបទោ្ឋ ននយនឌ័រពាក់ព័ន្នលឹងភ្ពជាបបុរស និងភ្ពជាសស្តី។ ឧ. បបុរសផដលជាជនរង

នតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស អាចនពារនពញនោយអារមមាណ៍អារា៉ា ស់ និងទន់នខសាយ។ អារមមាណ៍ននះអាចជះឥទ្ិពលនលី្នតីពួកន្រចង់បញជាចូ នករណីឱ្យចបាប់នោះស ្
រាយ ឬផសវងរកនសវាគ្តំទជនរងនតគ្ះ។

• រោរលបុបបំបាត់ផនាត់្រំនិតនយនឌ័រ និងផនាត់្រំនិតសង្គមចំនពាះជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស តាមរយៈឧទាហរណ៍ផដលយកមកនតបីតបាស់កនាបុងសកមមាភ្ពកសាង
សមត្ភ្ព ដចូចជា រោរសផម្តងតួ និងករណីសិកសា

• រោរជំរបុញនលីកទលឹកចិត្តឱ្យសស្តី និងបបុ្រ្គល ឬតករុមផដលតតរូវបាន្ត់នចញនផ្សងនទៀតចចូលរមួកនាបុងសកមមាភ្ពនានា និងតបសិននបីអាច នធវីជាអនាកដលឹកនា ំនោយនដីរតួនាទី
ជាភ្នា ក់ងារននរោរ្្ស់ប្តចូរ

• រោរនរៀបចំកិចចាពិភ្កសាកនាបុងកផន្ងនធវីរោរស្តីពីរចូបភ្ព ឬអត្បទរោផសតស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរតាមោនរោរ្្ស់ប្តចូរបទោ្ឋ នសង្គម និងបទោ្ឋ ននយនឌ័រកនាបុងកមមាវធិី/ស្ាប័នរបស់ខ្បុ ំ។

សណួំរថដលបតរូវសរួយៅយពលយរៀបចំកិច្សនទានាសេគមន៍ស្ពីី្្នត់គំនិតថដលបងកយបោឹះថ្្ន ក់ ជាមួយបនុគ្គលកិ និងនដគចូ
• នតីអនាកកត់សរា្គ ល់ន�ញីរានឧទាហរណ៍ននផនាត់្រំនិតនយនឌ័រ ពចូជសាសន៍ សាសនា ឬវប្ធម៌អវីខ្ះកនាបុងរោរងាររបស់អនាក?
• នតីផនាត់្រំនិតទាងំននះបងកផលប៉ាះពាល់អវីខ្ះនលីរនបៀបនធវីរោររបស់សហ្រមន៍/វសិ័យយបុត្តិធម៌តពហមាទណ្ឌ /នសវាសង្គម កនាបុងរោរលបុបបំបាត់អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស?
• នតីន្រអាចចាត់វធិានរោរជាក់ផស្តងអវីខ្ះនដីម្លីបុបបំបាត់ផនាត់្រំនិតផផអែកតាមនយនឌ័រនៅកផន្ងនធវីរោរ?
• នតីរោរយល់ដលឹងពីសមភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ជួយផកលមអែវធិីផដលនយងីនឆ្ីយតបនលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា?
• នតីរោរនរសីនអីងជួយលាក់បាងំទតមង់មួយចំនួនននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? នតីនរណាខ្ះជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ផដលតតរូវបានលាក់បាងំ

 
កនាបុងតបនទសរបស់អនាក?

• នតីអនាកអាចអនបុវត្តជំហានអវីខ្ះនដីម្នីោះតសាយរោរនរសីនអីងកនាបុងសហ្រមន៍របស់អនាក?
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឧបករណ៍ ៖ រយបៀបដលកនាកំិច្ពិភាកសាស្ពីីភាពលយម្អៀង និងការយរ ើសយអើងក្ននុងវិសយ័យនុត្ិធម៌
 ឧបករណ៍ននះនលឹងបងាហា ញស្ាបន័អនបុវត្តចបាប ់តពះរាជអាជ្ា តកឡាបញជា ី នងិនៅតកមអពីំ្នតីផនាត្ំ់រនិតអវជិជារានចនំពាះជនរងនតគ្ះ និងអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 

 អាចនានំៅរកភ្ពលនមអែៀង និងរោរនរសីនអីង និងបងកឧបស្រ្គដល់ជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សកនាបុងរោរទទួលបានយបុត្តិធម៌នោយរនបៀបណា។ កនាបុងសំណួរខាងនតរោម 
តតមរូវឱ្យរានកិចចាពិភ្កសា និងរោរឆ្បុះបញ្ចា ងំនលីឥរយិបថ និងរោរអនបុវត្តបចចាបុប្ននា ក៏ដចូចជាផណនាអំនាកចចូលរមួអំពីស្តង់ោរអន្តរជាតិ និងរោរអនបុវត្តលអែ ដចូចជា សិទ្ិរបស់ជន

 រងនតគ្ះកនាបុងរោររកសារោរសរា្ង ត់។

 រានវធិជីានតចីនកនាបុងរោរនតបតីបាស់ឧបករណ៍ននះ ដចូចជា តាមរយៈកិចចាពភិ្កសាតករុមតចូច ឧបករណ៍សវយ័វាយតនម ្ឬកនាបុងផផនាកមយួននដនំណីររោរវាយតនមស្មត្ភ្ពជាមយួ
 បបុ្រ្គលរានា ក់ៗ។ នោយសារភ្ពរនសបីកនាបុងវប្ធម ៌និងវជិាជា ជវីៈជបុវំញិតបធានបទននភ្ពលនមអែៀង និងរោរនរសីនអងីកនាបុងវសិយ័យបុត្តធិម ៌ខ្លឹមសារននឧបករណ៍ននះ និងកិចចាពភិ្កសា

 បន្ត   ពិតជាសំខាន់ណាស់។ ដចូនចនាះ វាជារោរលអែបផំបុតកនាបុងរោរអនបុវត្តឧបករណ៍ននះកនាបុងវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លស្តពីអីនំពជីញួដចូរមនបុស្ស ឬកមមាវធិសី្តពីលីទ្ភ្ពទទលួបានយបុត្តធិម។៌

១. យតើអ្នករានពិចារណាពីកតាត្ខាងយបកាមយៅយពលចាត់សែង/សាត្ប់ករណីជួញដូរមនុ្្ស ឬយទ?
• នភទ/នយនឌ័ររបស់ជនរងនតគ្ះ (កនាបុងតបនទសមួយចំនួន ជនរងនតគ្ះផដលជាតករុម LGBTQ+ តបឈមនលឹងរោរនរសីនអីង)
• សំនលៀកបំពាក់/ភិនភ្្ររបស់ជនរងនតគ្ះ (ជាពិនសសជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរផ្ចូវនភទ)
• អាយបុរបស់ជនរងនតគ្ះ (នពលខ្ះ រានរោរតបតពលឹត្តចំនពាះជនរងនតគ្ះផដល “នសទាីរផតជាមនបុស្សនពញវយ័” ខបុសពីជនរងនតគ្ះជាកបុរារ នទាះបីរានរោរតតមរូវនោយ 

ចបាប់ក៏នោយ)
• កតមិតអប់ររំបស់ជនរងនតគ្ះ (មិនតតលឹមផតជនរងនតគ្ះផដលគ្មា នរោរអប់របំ៉ាបុនណា្ណ ះនទ ប៉ាបុផន្តផថមទាងំជនរងនតគ្ះផដលរានកតមិតអប់រខំ្ពស់នទៀតផង)
• ស្ានភ្ពនសដ្ឋកិចចារបស់ជនរងនតគ្ះ (មិនតតលឹមផតជនរងនតគ្ះផដលតកីតកប៉ាបុនណា្ណ ះនទ ប៉ាបុផន្តផថមទាងំជនរងនតគ្ះផដលរានជីវភ្ពមធ្យម/ធចូរធានទៀតផង)
• ជាតិពន្បុរបស់ជនរងនតគ្ះ (កនាបុងននាះ សចូមពិចារណា្នតីជាតិពន្បុអាចបណា្ត លឱ្យរានរោរនធវីទបុក្ខបបុកនមនាញ ឬរោរបនណ្ត ញនចញពីទីលំនៅ ឬនទ)
• តួនាទីរបស់ជនបងក/អនាកនតជីសនរសីពលករ
• ស្ានភ្ពត្ររួសាររបស់ជនរងនតគ្ះ និងអនាកតបតពលឹត្តអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស (នរៀបរោរ? នៅលីវ? ផលងលះគ្នា ? ផបកបាក់គ្នា ?)

តបសិននបីផមន នតីព័ត៌រានទាងំននះពាក់ព័ន្នលឹងករណីននះ ឬនទ? នហតបុអវី?
២. យតើអ្នកធានារានដូែយម្ែថ ជនរងយបគះ/សាក្សីទទួលរានការយគរព ក្ននុងដំយណើរការយុត្ិ្ម៌បពហ្មទណ្ឌ? យតើជនរងយបគះបតរូវផ្ល់ការយល់បពមយដាយសផអែក 
 តាមព័ត៌រោនបតឹមបតរូវ ឬយទ?
៣. យតើអ្នកការពារ្ិទ្ធិរប្់ជនរងយបគះក្ននុងការរក្សាការ្រោ្្ត់យដាយរយបៀបណា?
៤. យតើអ្នកការពារ្ុវតថែិភាពរប្់ជនរងយបគះយដាយរយបៀបណា?
៥. យតើអ្នកធានាយា៉្ងដូែយម្ែថ ជនរងយបគះទទួលរានព័ត៌រោន្្ីពីដំយណើរការ្រោ្្្ន៍ កិែ្នីតិវិ្ីតុលាការ ការផ្នា្្យទា្ ការយដាះសលង ឬការយគែខ្តួនរប្ ់
 ែុងយចាទពីមនទេីរ�ុំឃាំង?

៦. យតើអ្នកយល់ថ ការគំបទ និងជំនួយអវែីយផ្សងយទៀតសដលជនរងយបគះនឹងបតរូវការ ក្ននុងដំណាក់កាលជំនុំជបមះយទា្?
៧. យតើជំនួយយនះរោនភាពខុ្គ្្ដូែយម្ែយៅតាមជនរងយបគះរោ្្ក់ៗ?
៨. យតើអ្នកផ្សពវែផ្សាយព័ត៌រោន្្ីពីការផ្ល់្ំណង ដល់ជនរងយបគះទាំងអ្់ ឬយទ?
៩. យហតុអវែីជនរងយបគះគួរទទួលរានការគំបទ និងជំនួយ?
១០. យតើអ្នកអាែយ្វែើអវែីរានខ្ះយដើម្បី្បមរួលអារម្មណ៍រប្់ជនរងយបគះ មុនយពលបងា្្ញខ្តួនក្ននុងតុលាការ?
១១. យតើយៅយពលណាសដលអ្នកបតរូវការព័ត៌រោនបសនថែម្្ីពីទបមង់ននអំយពើជួញដូរមនុ្្ស ឬករណីយនះ? យតើអ្នកយៅទីណា?
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឧបករណ៍ ៖ រយបៀបបតរួតពិនិត្យយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងសា្ថ ប័នសបមាប់នដគចូបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 រោរតតរួតពិនិត្យ/កិចចាសវនកមមានយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមតាមដំណាក់រោល ជួយដល់រោរតាមោនវឌ្ឍនភ្ពកនាបុងស្ាប័ននឆា្ព ះនៅរករោរនប្តជ្ាចិត្តពាក់ព័ន្នលឹង
 នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងតបតិបត្តិរោរ និងសកមមាភ្ពនានា។ តារាងតតរួតពិនិត្យននះអាចនតបីតបាស់នោយអនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
 នៅនពលវាយតនម្នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស្ាប័នរបស់អនាក ឬកនាបុងស្ាប័ននដ្រចូ។ ខណៈផដលន្រអាចតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងស្ាប័នបាន
 ត្រប់នពល ន្រ្រួរនធវីកិចចារោរននះកនាបុងដំនណីររោរនរៀបចំផផនរោរ ឬនៅនពលចាប់នផ្តីមរោរងារជាមួយនដ្រចូថមាី។

យតើរោនការយលើកកម្ព្់្រោ្ភាគអវែីខ្ះក្ននុងកសន្ងយ្វែើការសដលរោនបរិយាបន្ន?
• បបុ្រ្គលិកចតមរុះ
• ចំណបុ ចនៅសតរាប់រោរផ្តល់រោរងារដល់សស្តី
• លទ្ភ្ពនសមាីគ្នា កនាបុងរោរទទួលបានឱរោស និងរោរអភិវឌ្ឍអាជីព
• រោរនតជីសនរសី និងរោរដំន�ងីឋានៈផផអែកតាម្របុណសម្ត្តិ
• នគ្លននយបាយ និងរោរអនបុវត្តផបបនជឿននលឿនកនាបុងកផន្ងនធវីរោរ
• តបាក់ឈនាួលនសមាីភ្ពសតរាប់រោរងារដចូចគ្នា
• វប្ធម៌ផបបបរយិបននា និងតបកបនោយរោរនគ្រពកនាបុងកផន្ងនធវីរោរ
• ដំនណីររោរនធវីនសចក្តីសនតមចចិត្ត និងយន្តរោរនោះតសាយបណ្តលឹ ងតបកបនោយតរ្ាភ្ព
• រោររចួផបុតពីភ្ពលនមអែៀង
• ទំនាក់ទំនងតបកបនោយរោរនគ្រព
• រោរដលឹកនាតំាមផបបតបជាធិបនតយ្យ
• គ្មា នភ្ពជាប់ពាក់ព័ន្ខាងសាសនា
• គ្មា នភ្ពជាប់ពាក់ព័ន្ខាងននយបាយ

គំនិតផ្តួែយផ្ើម និងគយបរោង
• នតី្រំនិតផ្តួចនផ្តីម/្រនតរាងនលឹងនឆ្ីយតបនលឹងហានិភ័យ ភ្ពងាយរងនតគ្ះ និងតតមរូវរោរផផអែកតាមនយនឌ័រ និង/ឬនភទ ឬនទ?
• នតីរានរោរវភិ្្រនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ឬនទ?
• នតី្រំនិតផ្តួចនផ្តីមននះនតបីតបាស់ទិននាន័យផបងផចកតាមនភទ អាយបុ ពិរោរភ្ព និងជាតិពន្បុនោយរនបៀបណា?
• នតីរានរោរផបងផចកថវរិោសតរាប់រោរនោះតសាយបញ្ហា នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ឬនទ?
• នតីយបុទ្សាសស្តពិនិត្យតាមោន និងវាយតនម្ ន ្្ត តនលីទិដ្ឋភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុង្រំនិតផ្តួចនផ្តីមននាះ ឬនទ?
• នតីស្ាប័នផ្តល់ជំនួយមចូលនិធិ ឬគ្តំទសកមមាភ្ពជាមួយតករុមសាសនា ឬតករុមននយបាយ ឬនទ?

ការយបជើ្យរើ្ និងការែបរោញ់យកបុគ្គលិក
• ផ្តល់រោរបណ្តបុ ះបណា្ត លស្តីពីរោររោត់បន្យភ្ពលនមអែៀងដល់អនាកទទួលខបុសតតរូវនលីរោរនតជីសនរសី និងសរា្ភ សន៍នបក្ខជន
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

• ផកសតមរួលរោរបរយិយតួនាទី និងភ្រកិចចាកនាបុងរោរងារន�ងីវញិ៖ សចូម្ផីតរោរផកសតមរួលពាក្យនពចន៍បន្តិចបន្តួចក៏អាចបងកផលប៉ាះពាល់ធំនធងនលីអនាកោក់ពាក្យសបុំ
 ចចូលនធវីរោរផដរ។

• នធវីឱ្យរោរនធវីរោរងារផបបបត់ផបនរ្ោយជាបទោ្ឋ ន មិនផមនករណីនលីកផលង
• តតមរូវឱ្យរាននបក្ខជនទាងំពីរនភទយ៉ា ងតិច ៤០% នៅជំហាននីមួយៗននដំនណីររោរនតជីសនរសីបបុ្រ្គលិក
• ោក់នចញចបាប់សតរាកលំផហបិតបុភ្ព/រាតបុភ្ពផដលផ្តល់លក្ខណៈនសមាីភ្ពដល់ឪពបុករា្ត យត្រប់រចូប និងនលីកទលឹកចិត្តឱ្យបបុ្រ្គលិកជាបបុរសោក់ចបាប់សតរាកលំផហ

 បិតបុភ្ព
• សតមបសតមរួលឱ្យនិនយជិតផដលបានសបុំចបាប់សតរាក/ អ្ែ កអាជីព អាចតត�ប់ចចូលនធវីរោរវញិតបកបនោយតបសិទ្ភ្ព។ រានភ្ពបបុនរសកមមាកនាបុងរោរនតជីសនរសី

 នបក្ខជនទាងំពីរនភទឱ្យចចូលបនតមីរោរកនាបុងរោរងារផដលពួកន្ររានតំណាងតិចតួច។
• កំណត់នគ្លនៅនានាភ្ព និងតាមោនវឌ្ឍនភ្ព។

 ការអេិវឌ្ឍបុគ្គលិក
• ោក់បញចាចូ លសមភ្ពនយនឌ័រជាសរាសភ្្រសនាចូលកនាបុងរោរផណនា ំនិងរោរបណ្តបុ ះបណា្ត លនិនយជិត
• ធានា្ សស្តី និងបបុរស រានលទ្ភ្ពនសមាីភ្ពកនាបុងរោរទទួលបានឱរោសនរៀនសចូតត និងអភិវឌ្ឍន៍ និងគ្តំទដល់រោរបណ្តបុ ះបណា្ត លតបកបនោយនិរន្តរភ្ពនដីម្ជីមនាះ

 របាងំនយនឌ័រ
• អនបុវត្តនគ្លននយបាយត្រប់ត្រងអាជីពយ៉ា ងរស់រនវកី នោយកំណត់កតមិតអប្បររាននរោរន�ងីដំផណងសតរាប់តករុមនភទផដលរានតំណាងតិចតួច
• នរៀបចំ និងផ្តល់កមមាវធិីផណនា ំហវលឹកហវនឺ និងទំនបុកបតមរុង
• ផ្តល់ភ្ពនលចនធ្ារដល់សស្តីផដលរោន់មបុខតំផណងនធវីនសចក្តីសនតមចចិត្ត សតរាប់ជាបបុ្រ្គល្រំរចូ។

ការបគប់បគងការអនុវត្ការងារ និងការវាយតនម្
• អនបុវត្តតបព័ន្ផ្តល់លាភរោរ និងរងាវ ន់ផដលធានាតបាក់ឈនាួលនសមាីភ្ពសតរាប់រោរងារដចូចគ្នា
• បសញ្ជា បសមភ្ពនយនឌ័រកនាបុងនគ្លបំណងននរោរអនបុវត្តរោរងារ និងរោរនរៀនសចូតតរបស់បបុ្រ្គលិករានា ក់ៗ
• បនងកីត្រំរចូវាយតនម្រោរអនបុវត្តរោរងារផដលគ្មា នភ្ពលនមអែៀងនយនឌ័រ
• ធានា្ គ្មា នរោរអត់នអានចនំពាះរោរនបៀតនបៀនផ្ចូវនភទកនាបុងស្ាបន័ ដចូចជា កនាបុងរោរពិនតិ្យន�ងីវញិនលីរោរអនបុវត្តរោរងាររបសប់បុ្រ្គលកិផដលរានតនួាទីត្របត់្រង ពាកព់ន្័

 នលឹងរនបៀបចាត់ផចងរោរនចាទតបរោន់ទាក់ទិននលឹងរោរនបៀតនបៀនផ្ចូវនភទ។

អេិបកមរក្សាតុល្យភាពជីវិត និងការងារ
• អនបុវត្តវធិានរោរផដលសតមរួលតបុល្យភ្ពរវាងជីវតិ ទ្ា ល់ខ្ួន ជីវតិត្ររួសារ និងជីវតិរោរងារ
• នរៀបចំកិចចាតបជបុំកនាបុងនរា៉ា ងរោរងារផដលបានកំណត់
• បនងកីតពិធីសារជាមួយអនាកផថទាកំបុរារ និងនសវាផថទាតំាមផទាះសតរាប់ឪពបុករា្ត យផដលនធវីរោរ
• ជំរបុញរោរនរៀបចំនរា៉ា ងរោរងារផដលរានភ្ពបត់ផបន។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឧបករណ៍៖ រយបៀបវាយតនមលែឥរយិាប្របសអ់្នកអននុវត្សកមមាភាពបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្ស 
ចំយពាឹះអំយពើជួញដចូរមននុស្ស

 ឥរយិបថ នងិរោរយល់ន�ញីផបបនរសីនអីងចំនពាះអនំពជីញួដចូរមនបុស្ស អាចជះឥទ្ពិលនលីរោរកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះមួយចំនួន នងិ្របុណភ្ពនននឆី្យតប
 ផផនាកសបុខភ្ព យបុត្តិធម៌ និងចិត្តសង្គមចំនពាះជនរងនតគ្ះ។ រងាវ ស់ននះអាចនតបីតបាស់នោយអនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនដីម្កីំណត់រកភ្ព

លនមអែៀង ឬរោរនរសីនអីងនោយមិនដលឹងខ្ួននលីជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

រងា្្្់្បរោប់ការកំណត់រកបញ្្យនះ គឺជាការរាយការណ៍យដាយបុគ្គល្្្ល់ពាក់ព័ន្ធនឹងឥរិយាបថ្្្ល់ខ្តួនែំយពាះអំយពើជួញដូរមនុ្្ស សដលរោន ៦ ែំណុែ ៖

• ឥរយិបថចំនពាះសមត្ភ្ពចាកនចញពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• តបសិទ្ភ្ពកនាបុងរោររោត់បន្យអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• ចំនណះដលឹងស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• រោរបងាហា ញសរានចិត្តចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
• ឥរយបថចំនពាះរោរជួយដល់ជនរងនតគ្ះ
• រោរយល់ដលឹងពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 ទិដ្ឋភ្ពនផ្សងៗននឥរយិបថចនំពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ផដលតតរូវបានចបាមយកកនាបុងរងាវ ស់ននះ រមួរានរោរយល់ដលឹងពីបបុពវនហតបុផដលនាឱំ្យរានអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស 
 

រោរកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនរងនតគ្ះ និងរោរយល់ន�ញីចំនពាះសមត្ភ្ព ទ្ា ល់ខ្ួនកនាបុងរោរជួយដល់អនាកផដលតតរូវបានជួញដចូរ។ រោរបំនពញរងាវ ស់ននះ តតរូវចំណាយនពល 
១០ នាទី ៖

សចូមដាកព់ន្ធនុ ១-៦ (១=មនិយលប់សបទាងំបសរុង, ៦=យលប់សបទាងំបសរុង) សបមាបក់ារយលយ់�ើញរបសអ់្នកចយំពាឹះបបយយាគខាងយបកាម៖

ឥរិយាបថែំយពាះ្មតថែភាពចាកយែញពីអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

 ▪▪ ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ រានសមត្ភ្ពចាកនចញពីស្ានរោរណ៍ចំនពាះមបុខ។ (R)

	▪វាមិនផមនជាជនតមីសរបស់បបុ្រ្គលននាះនទកនាបុងរោរសនតមចចិត្តឱ្យន្រជួញដចូរ។

	▪សស្តីមួយចំនួនសនតមចចិត្តឱ្យន្រជួញដចូរ។ (R)

	▪នកមាងតសីមួយចំនួនសនតមចចិត្តឱ្យន្រជួញដចូរ។ (R)

	▪បបុរសមិនអាចតតរូវបានន្រជួញដចូរននាះនទ។ (R)

	▪ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ អាចនៅរកជំនួយពីន្ររបាល ប៉ាបុផន្តពួកន្រសនតមចចិត្ត្មិននៅ។ (R)

	▪តបសិននបីជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ សនតមចចិត្តចាកនចញ បញ្ហា នលឹងចប់។ (R)

	▪ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ តតរូវបានន្រនបាកបនញ្្ត ឬបង្ខំឱ្យធ្ាក់ចចូលកនាបុងស្ានភ្ពននាះ។ 
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ទំព័រយដើម តារាងននរោតិកា



ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

បប្ិទ្ធភាពក្ននុងការកាត់បនថែយអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

 ▪	ខ្បុ ំអាចនធវីឱ្យរានភ្ពខបុសផប្កសតរាប់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។

 ▪	ខ្បុ ំរានសមត្ភ្ពនធវីរោរងារតបឆាងំនលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្សតាមរយៈរោរចចូលរមួកនាបុងននយបាយ។

	▪ខ្បុ ំអាចបនងកីនរោរយល់ដលឹងជាសាធារណៈស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 ▪	ខ្បុ ំអាចនោះតសាយវសិមភ្ពផផនាករចនាសម្ព័ន្ និងឧបស្រ្គរារាងំជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។

	▪ខ្បុ ំយល់្ ខ្បុ ំគ្មា នសមត្ភ្ពត្រប់តគ្ន់នដីម្ជីួយដល់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។ (R)

	▪ខ្បុ ំយល់្ ខ្បុ ំមិនអាចជួយដល់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។ (R)

	ខ្បុ ំយល់្ ខ្បុ ំគ្មា នអំណាចកនាបុងរោរជួយដល់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ ។ (R)

ែំយណះដឹង្្ីពីអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

	▪ជាទចូនៅ ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ រានជីវភ្ពតកីតក។ (R)

	▪ជាទចូនៅ ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ រានជីវភ្ពតកីតក គ្មា នរោរអប់រ ំនិងមកពីតំបន់ជនបទ។ (R)

	▪មនបុស្សជានតចីនផដលរាយរោរណ៍្តតរូវបានន្រជួញដចូរ កំពបុងនិយយកបុហក នតពាះពួកន្រខលឹងសមបារ ឬចង់សងសលឹកជនជាប់នចាទ។ (R)

	▪មនបុស្សរានា ក់តតរូវបានន្រជួញដចូរ តបសិននបីគ្ត់តតរូវបានចាប់ជំរតិ និងជួលឱ្យនធវីរោរ។

	▪មនបុស្សរានា ក់តតរូវបានន្រជួញដចូរ នៅនពលនរណារានា ក់នបាកបន្ំនដីម្ជីួលគ្ត់ឱ្យនធវីរោរ។

	▪មនបុស្សរានា ក់តតរូវបានន្រជួញដចូរ នៅនពលនរណារានា ក់បង្ខិតបង្ខំ នដីម្ជីួលគ្ត់ឱ្យនធវីរោរ។

	▪អនាកតបកបរបរផ្ចូវនភទអាចតតរូវបានន្រជួញដចូរ តបសិននបីគ្ត់តតរូវបានឃាត់ឃាងំមិនឱ្យចាកនចញពីមបុខរបរននាះ។

	▪អនាករានអាយបុនតរោម ១៨ ឆានា  ំផដលនធវីរោរកនាបុងឧសសាហកមមាផ្ចូវនភទ រានន័យ្តតរូវបានន្រជួញដចូរ។

	▪នកមាងតសីផដលរត់នចញពីផទាះ ឬសស្តីផដលនចញនតរៅផតរានា ក់ឯងនៅនពលយប់ ងាយរងនតគ្ះនោយសារអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ (R)

	▪បបុរសផដលនធវីនទសន្តរតបនវសន៍រោរងារ មិនអាចរ្ោយជាជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សបានន�យី។ (R)

ការបងា្្ញ្រោនែិត្ែំយពាះអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

 ▪	ខ្បុ ំខលឹងសមបារចំនពាះបញ្ហា ជួញដចូរមនបុស្ស។

	▪ខ្បុ ំអាណិតអាសចូរជនផដលតតរូវបានន្រជួញដចូរ។

	▪ខ្បុ ំរជំួលចិត្តនៅនពល្ិរតពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

	▪អំនពីជួញដចូរមនបុស្សមិននធវីឱ្យខ្បុ ំរានអារមមាណ៍នតកៀមតកំន�យី។ (R)

	▪ខ្បុ ំមិនសចូវខវល់ខាវ យពីបញ្ហា ជួញដចូរមនបុស្សន�យី។ (R)

ឥរិយាបថែំយពាះការជួយដល់ជនរងយបគះ

	▪តបសិននបីមិនផមននដីម្តីបនយជន៍របស់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ អនាកខាងនតរៅ្រួរខិតខំនធវីរោរសនតមចចិត្តចាបំាច់នដីម្ជីនផដលតតរូវបានជួញដចូរ។ (R)

	▪អនាកខាងនតរៅ្រួរខិតខំនធវីរោរសនតមចចិត្តចាបំាច់នលីរោររស់នៅតបចានំថ្ងរបស់ជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ នៅនពលជនផដលតតរូវបានជួញដចូរ ហាក់មិនសចូវខាវ យខវល់
ពីរោររស់នៅរបស់ខ្ួន។ (R)

	▪នទាះបជីាជនផដលតតរូវបានជញួដចូរ ជទំាស់កន៏ោយ អនាកខាងនតរៅ្ររួខតិខនំធវអីវីៗ ត្របផ់បបយ៉ា ងនដីម្ផីលតបនយជនយ៍ចូរអផងវងរបស់ជនផដលតតរូវបានជញួដចូរ។ (R)
 

ការយល់ដឹងពីអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

	▪ខ្បុ ំសា្គ ល់ស្ាប័នផដលនធវីរោរងារតបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

 ▪	ខ្បុ ំបានលឺព័ត៌រានស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

	▪ខ្បុ ំបានអានខ្លឹមសារស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

	▪ខ្បុ ំធ្ាប់ន�ញីនសចក្តីតបរោសផ្សពវផសាយជាសាធារណៈស្តីពីអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

	▪ខ្បុ ំមិនទទួលបានព័ត៌រានស្តីពីបញ្ហា ជួញដចូរមនបុស្ស។ (R)

	▪ខ្បុ ំមិនយល់ពីបញ្ហា នានាជបុំវញិអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។ (R)

ការដាកពិ់នទានុ ៖
 ចនម្ីយតតរូវបានោក់ពិនទាបុតាមរងាវ ស់ Likert ផដលរាន ៦ ពិនទាបុ។ (R) បញ្ជា ក់្ តបនយ្រននាះតតរូវបានោក់កចូដបសញ្ជា ស់។ រោរោក់កចូដបសញ្ចា ស់ជារោរចាបំាច់សតរាប់

 តបនយ្រមួយចំនួន នដីម្ធីានា្ ពិនទាបុបញ្ជា ក់ពីទិសនៅដចូចគ្នា សតរាប់អនថរទាងំអស់។ ពិនទាបុខ្ពស់បងាហា ញពីចំនណះដលឹងលអែស្តីពីបញ្ហា ជួញដចូរមនបុស្ស នោយផផអែកនលីព័ត៌រាន

 ពិត និងលទ្ភ្ពខ្ពស់ផដលបបុ្រ្គលតបតពលឹត្តចំនពាះជនរងនតគ្ះនោយយបុត្តិធម៌ និងគ្មា នរោរនរសីនអីង។ រោរោក់ពិនទាបុសចូចនាករទាងំ ៦ អាចជួយដល់រោរកំណត់រកផផនាកនគ្ល
 នៅផដលអាចតតរូវរានរោរ្្ស់ប្តចូរឥរយិបថ។ ឧ. អនាកតបសរា្ភ សន៍អាចរានសរានចិត្តចំនពាះជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ប៉ាបុផន្តគ្មា នចំនណះដលឹងនតចីនស្តីពីបញ្ហា

ជួញដចូរមនបុស្ស។

 ឧបករណ៍ននះតតរូវបានដកតសង់នចញពី the Attitudes toward Victims of Human Trafficking Scale (AVHTS) And Houston-Kolnik, J. D., Todd, N. 
R., & Wilson, M. (2016) Preliminary validation of the Sex Trafficking Attitudes Scale. Violence Against Women, 22(10), 1259-1281។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឧបករណ៍ ៖ រយបៀបវាយតនមលែតបមរូវការសមត្ថភាពថ្្នកយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម របសន់ដគចូ្មាីៗ

 រោរយល់ និងរោរនឆ្ីយតបនលឹងតតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម របស់អនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ជួយដល់រោរ
 បនងកីតសកមមាភ្ពកសាងសមត្ភ្ពផផនាកនយនឌ័រ     និងបរយិបននាសង្គមចំនគ្លនៅ    និងរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ   និងបរយិបននាសង្គមសតរាប់អនាកពាក់ព័ន្នដីម្បីងកប់
 កនាបុង្រំនិតផ្តួចនផ្តីមកសាងសមត្ភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ជាមួយបបុ្រ្គលិក និងនដ្រចូ។ ន្រអាចនតបីឧបករណ៍ននះបានត្រប់នពលសតរាប់វាយតនម្តតមរូវរោរ
 សមត្ភ្ពផផនាកនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់បបុ្រ្គលិក។

ឬកតា្ត ជំរបុញរោរចចូលរមួកនាបុងវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។ 
អនាកចចូលរមួ្រួរផតអាចពន្យល់ពីបញ្ហា តបឈមរបស់ពួកន្រកនាបុងរោរអនបុវត្តរោរបសញ្ជា ប
នយនឌ័រកនាបុងរោរងារតបចានំថ្ង។

កម្មវិ្ី និង្កម្មភាព

 នដីម្ផីកសតមរួលវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លនៅតាមតតមរូវរោរ និងបនញចា ៀសវ្រ្គបណ្តបុ ះ 
បណា្ត លទចូនៅផដលមិនបនំពញតតមរូវរោរជាកល់ាករ់បសស្់ាបន័ និងអនាកចចូលរមួ អនាក 
ជំនាញខាងនយនឌ័រ្រួរផតអាចទទួលបានផផនរោរនរៀបចំកមមាវធិីរបស់ស្ាប័ន និង 
ឯកសារពាក់ព័ន្នផ្សងនទៀត។ ស្ាប័ន្រួរសតមបសតមរួលលទ្ភ្ពរបស់ត្ររូបនងា្គ ល
កនាបុងរោរទទួលបានឯកសារសំខាន់ៗនដីម្នីរៀបចំវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត ល។

កបមិតបែ្នុប្បន្នននការអនុវត្្កម្មភាពរប្់សា្្ប័នពាក់ព័ន្ធនឹង្មភាព 
យយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម

 ្ររួវាយតនមស្កមមាភ្ពផដលរានរោរោកប់ញចាចូ លនយនឌ័រ នងិបរយិបននាសង្គម 
នដីម្កីំណត់ចំនណះដលឹង បញ្ហា តបឈម និងឱរោសផដលរាន។

រយបៀបយរៀន្ូបតសដលយគែង់រាន

 សួរអនាកចចូលរមួអំពីតបនភទអភិតកមផដលរានតបសិទ្ភ្ពបំផបុតសតរាប់ពួកន្រ  
ដចូចជា រោរបងវលឹកបងាហា ត់ រោរផណនា ំរោរនរៀនសចូតតអនឡាញ សិរោ្ខ សាលា ឬកមមាវធិ ី
បណ្តបុ ះបណា្ត លរយៈនពលផវង។

 ឧបករណ៍វាយតនម្សមត្ភ្ពននះតតរូវបានដកតសង់នចញពី ៖ European 
Institute for Gender Equality (EIGE) Gender Equality Training Toolkit 
Step 6: Engage in the gender-learning needs assessment។

 សតរាប់ខ្លឹមសារលមអែិតស្តីពីរនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ព សចូមចបុច 
here និង here។

យតើយពលណាគួរវាយតនម្តបមរូវការ្មតថែភាពសផ្នកយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គម?

 រោរវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាកនយនឌ័រ     និងបរយិបននាសង្គម    ្រួរនធវ ី
ន�ងីមបុនរោរបនងកីតអភិតកមអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ពកនាបុងស្ាប័ន។

យហតុអវែីបតរូវវាយតនម្តបមរូវការ្មតថែភាពសផ្នកយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម?

• នដីម្វីាយតនម្ចំនណះដលឹងនលីបញ្ហា  និងទស្សនាទានជបុំវញិនយនឌ័រ និង 
 បរយិបននាសង្គម
• នដីម្យីល់ពីបញ្ហា តបឈមរបស់បបុ្រ្គល ឬស្ាប័ន
• នដីម្ផីកលមអែសកមមាភ្ពកសាងសមត្ភ្ពផដលបាននតគ្ងទបុក/កន្ងមក។

សាវតារប្់អ្នកែូលរួម និងសផ្នកការងារបែ្នុប្បន្ន

 រោរតបមចូលព័ត៌រានស្តីពីនភទ មបុខតំផណង ផផនាករោរងារកនាបុងស្ាប័ន និងសាវតា
 

វជិាជា ជីវៈរបស់អនាកចចូលរមួ នលឹងជួយដល់រោរតតមលឹមតតមង់ឧទាហរណ៍ ឬករណីសិកសា 
ផដលនលឹងតតរូវយកមកនតបីតបាស់កនាបុងនពលបណ្តបុ ះបណា្ត ល និងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍

 សមត្ភ្ព។ សចូមន ្្ត តរោរយកចិត្តទបុកោក់ជាពិនសសចំនពាះភ្ពជាប់ពាក់ព័ន ្
ខាងសាសនា   វប្ធម៌ ឬននយបាយ    និង្នតកីតា្ត ទាងំននះអាចជះឥទ្ពិលដចូចនម្តច 
នលីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

ការយល់ដឹងរប្់អ្នកែូលរួមអំពីបទឹ្្ី្មភាពយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម 
និងទ្្សនាទាន្ំខាន់ៗ

 អនាកចចូលរមួអាចរានចំនណះដលឹងស្តីពីបញ្ហា   និងទស្សនាទានជបុំវញិសមភ្ព 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម។   រោរវាយតនម្រោរយល់ដលឹងរបស់ពួកន្រស្តីពីទស្ស
នាទានសំខាន់ៗអាចជួយដល់រោរនោះតសាយបញ្ហា ទាងំននះឱ្យរោន់ផតតបនសីរ និង
ផ្តល់រោរបណ្តបុ ះបណា្ត លសមតសបដល់ពួកន្រ។

ក្ីរំពឹងទុក និងកតាត្ជំរុញការែូលរួម្កម្មភាពអេិវឌ្ឍន៍្មតថែភាព
 វាជារោរសខំានក់នាបុងរោរផ្តលឱ់រោសឱ្យអនាកចចូលរមួនលីកន�ងីពីក្តីរពំលឹងទបុក   និង/
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https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-equality-training
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Needs_Assessment_Toolkit_ebook_09-87518_June_2010.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_LIBRARY/Resources_Centre/2_Manual_Gender_Equality_Capacity_EN.pdf


ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

តារាងបតរួតពិនិត្យ៖ រយបៀបដាក់បញ្ចូលយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គម និងការបបយនុទ្ធបបឆាងំអំយពើជួញដចូរមននុស្សក្ននុង 
សកមមាភាពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព

 នតរៅពសីកមមាភ្ពកសាងសមតភ្្ពចំនគ្លនៅស្តីពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម      វាជារោរសំខាន់កនាបុងរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ    និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងសកមមាភ្ព
 បណ្តបុ ះបណា្ត លស្តីពីរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស  និងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ពនផ្សងនទៀតនដីម្ធីានា្ ខ្លឹមសារ និងដំនណីររោរបំនពញតតមរូវរោររបស់
 អនាកចចូលរមួ។ អនាកអនបុវត្តអាចនតបីតបាសត់ារាងតតរួតពិនតិ្យននះសតរាបប់ញចាចូ លរោរពចិារណាពនីយនឌរ័ នងិបរយិបននាសង្គមកនាបុងកមមាវធិបីណ្តបុ ះបណា្ត ល នងិឯកសារអភិវឌ្ឍន៍

 សមត្ភ្ព។

ការពិចារោពីវិធីសានស្

• នតីជនរងនតគ្ះ ឬតករុមតបឈមនលឹងហានិភ័យននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នលឹងចចូលរមួកនាបុងសកមមាភ្ពននះ ឬនទ?
• នតីទីតាងំនរៀបចំសកមមាភ្ពរានសបុវត្ិភ្ព និងផ្តល់ភ្ពងាយតសរួល ឬនទ? សចូមពិចារណា្នតីតំបន់ននាះរាននតគ្ះ ន្ា ក់សតរាប់សស្តី ឬតករុម LGBTQ+ ឬនទ?
• នតីរានបង្គន់អនាម័យសតរាប់អនាកចចូលរមួទាងំអស់ ឬនទ? សចូម្ិរតពីរោរបងកភ្ពងាយតសរួលដល់សស្តី ឬជនរានពិរោរភ្ព។
• នតីវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លនរៀបចំន�ងីនៅនពលនវលាសមតសប ឬនទ? សចូមពិចារណាពីរោរនប្តជ្ាចិត្តរបស់តករុមសាសនា រោរទទួលខបុសតតរូវនលីរោរផថទា ំរោរងារទទួល

 បានតបាក់ឈនាួល បញ្ហា សន្តិសបុខ ឬរោរនធវីដំនណីរ។
• នតវី្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លខិតខជំំរបុញរោរចចូលរមួរបស់តករុមជបួរោរលំបាក ឬនទ? សចូម្ិរតពីរោរកណំត់កចូតា នងិចណំបុ ចនៅនដមី្បីនងកនីរោរចចូលរមួរបសត់ករុមមយួចនំនួ។
• នតីសកមមាភ្ពននាះនតបីតបាស់អភិតកមតបតិបត្តិរោរ ឬនទ? (រោរតសាវតជាវ ករណីសិកសា ស្ានភ្ពសតរាប់រោរនរៀនសចូតត)
• នតីវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លនតបីតបាស់មនធយោបាយរស់រនវកី (រោរសនង្ខប្រំនិត កិចចារោរតករុម សវ័យជីវតបវត្តិផបបតបឌិត នដីម្បីំផបុសរោរតសនមីតសនម និងភ្ពនចនាតបឌិត) 

នដីម្ជីំរបុញរោរចចូលរមួរបស់មនបុស្សត្រប់រចូប ឬនទ? 
 
ការពិចារោពីខលែលមសារ

• នតីឯកសារបណ្តបុ ះបណា្ត លនតបីតបាស់ភ្សាសមតសប និងផ្តល់រោរនគ្រពកនាបុងឯកសារបណ្តបុ ះបណា្ត ល និងជាមួយអនាកចចូលរមួ ឬនទ?
• នតីឯកសារបណ្តបុ ះបណា្ត លជាលាយលក្ខណ៍អក្សររានខ្លឹមសារខ្ីៗ ឬនទ? សចូមពិចារណាពីកតមិតអក្ខរភ្ព និងភ្សារបស់អនាកចចូលរមួ។ នតីចាបំាច់តតរូវផ្តល់ឯក

សារកនាបុងទតមង់ផដលផ្តល់ភ្ពងាយតសរួលដល់ជនរានពិរោរភ្ព ឬនទ? (ឧ. អក្សរ brail តប៊ផល តួអក្សរធំៗ ឬអនាកបកផតបភ្សាសញ្ញា )។ សតរាប់រោរផណនាសំ្តី
ពីរោរនរៀបចំឯកសារផដលផ្តល់ភ្ពងាយតសរួល សចូមចចូលនៅតំណភ្ជា ប់ខាងនតរោម ៖

• Accessible Word documents 
• Accessible PDF documents 

• នតីឯកសារបណ្តបុ ះបណា្ត លខិតខំលបុបបំបាត់ផនាត់្រំនិតជបុំវញិជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស ឬនទ?
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http://office.microsoft.com/en-au/word-help/creating-accessible-%20worddocuments-HA101999993.aspx
http://office.microsoft.com/en-au/word-help/create-accessible-%20pdfsHA102478227.aspx
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

• នតីវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លរានរោរចចូលរមួនោយវា្រមាិន ឬអនាកសតមបសតមរួលមកពីស្ាប័នផដលតំណាងឱ្យជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងតករុមជួបរោរលំបាក 
ឬតតរូវបាន្ត់នចញ ឬនទ?

• នតីវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លរានកិចចាពិភ្កសាស្តីពីឌីណាមិកអំណាចននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងអំនពីហងិសានលីសស្តី និងឫស្រល់ននបញ្ហា ននះ ឬនទ?
• នតីវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លពិភ្កសាអំពីចរតិលក្ខណៈនផ្សងៗននរោរនកងតបវញ័ចា កនាបុងសកមមាភ្ពជួញដចូរមនបុស្ស ឬនទសន្តរតបនវសន៍ និងតករុមនានា និង្នតីតករុមជាក់លាក់

 ទទួលរងផលប៉ាះពាល់ដចូចនម្តច ឬនទ?
• នតីវ្រ្គបណ្តបុ ះបណា្ត លរានកិចចាពិភ្កសាស្តីពីបទពិនសាធន៍ចតមរុះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងនទសន្តរតបនវសន៍ រមួទាងំបទពិនសាធន៍របស់កបុរារ ឬនទ?

 
ការ្្សព្្សាយបពលត្ិការណ៍

• នតីអនាកនលឹងផ្សពវផសាយតពលឹត្តិរោរណ៍របស់អនាកនោយនតបីឯកសារនបាះពបុម្ព សំន�ង និងវនីដអចូនដីម្ឱី្យជនរានពិរោរភ្ពនផ្សងៗអាចទទួលបានព័ត៌រាន ឬនទ?
• នតីអនាកបានកំណត់ព័ត៌រានផ្សពវផសាយផដលជំរបុញរោរចចូលរមួរបស់ជនរានពិរោរភ្ពនដីម្ឱី្យមនបុស្សត្រប់រចូបយល់្ ពួកន្រតតរូវបានអនញជា ីញចចូលរមួ និងសាវ ្រមន៍ 

ឬនទ?
• នតីអនាកបានផ្សពវផសាយដល់អង្គរោរជនពិរោរ និងអង្គរោរនផ្សងនទៀតផដលតំណាងឱ្យតករុមជួបរោរលំបាក នដីម្បីនងកីនរោរយល់ដលឹងអំពីតពលឹត្តិរោរណ៍របស់អនាក ឬនទ?

 ឧបករណ៍ននះតតរូវបានដកតសង់នចញពី Integrity Action GESI and Training and The Gender Dimension in Anti-trafficking Policies and 

Prevention Activities in Romania, Italy and Spain (2014) Gender Matters!
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https://www.integrityaction.org/media/5028/gender-equality-and-social-inclusion_guidance-for-ia-training.pdf
http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/gender_sensitive_handbook_-_eng.pdf
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ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

តារាងបតរួតពិនិត្យ៖ រយបៀបដាក់បញ្ចូលយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងមយធយោបាយបបមចូលទិន្នន័យ

 មនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យផបបបរយិបននា/ផបបចចូលរមួ នលឹងលបុបបបំាត់  “blinder”  កនាបុងវធិីសាសស្ត និងដំនណីររោរតបមចូលទិននាន័យ  ផដលអាចជះឥទ្ិពលនលីតបនភទ 
និង្របុណភ្ពននទិននាន័យផដលតតរូវបានតបមចូលកនាបុងកមមាវធិីននះ។ តារាងតតរួតពិនិត្យ ្រចូសបញ្ជា ក់ពីរោរពិចារណាសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា

 សង្គមនដីម្ផី្តល់មចូលោ្ឋ នព័ត៌រានដល់ផផនរោរតបមចូលទិននាន័យ។

យតើទិន្នន័យបតរូវបានបបមចូលយដាយរយបៀបោ?

• ពចិារណាអំពមីនធយោបាយនផ្សងៗ មបុននលឹងនតជីសនរសីយកមនធយោបាយណាមយួ។ សួរមតរិបសត់ករុមផដលអនាកចងស់កិសា អពំភី្ពសមតសបននឧបករណ៍/មនធយោបាយ/
 

សំណួរផដលអនាកចង់នតបីតបាស់។
• នតបីមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យផដលផ្តល់ភ្ពងាយតសរួលដល់តករុមបបុរស និងតករុមសស្តី។
• នបីរានឱរោស សចូមនតបីឧបករណ៍ និងមនធយោបាយធមមាតាសតរាប់រោរតបមចូលទិននាន័យ នដីម្សីតមរួលដល់រោរនតបីតបាស់
• ពិចារណាអំពីកតមិតអក្ខរភ្ព (រមួទាងំអក្ខរភ្ពផផនាកឌីជីថល) លទ្ភ្ពនតបីតបាស់ទចូរស័ពទាចល័ត និងរោរភ្ជា ប់បណា្ត ញអបុីនធឺណិតរបស់អនាកតបសរា្ភ សន៍
• ធានារោរតបមចូលទិននាន័យនៅកផន្ងរានសបុវត្ិភ្ព តបសិននបីអាចរានកិចចាសនទានាស្តីពីបញ្ហា រនសីបផដលពាក់ព័ន្នលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស។

យតើនរោជាអ្នកបបមចូលទិន្នន័យ?

• ធានា្ អនាកតបមចូលទិននាន័យតតរូវបានបណ្តបុ ះបណា្ត លអំពីតកមសីលធម៌ និងរោរ្ិរតពីអារមមាណ៍អនាកដនទពាក់ព័ន្នលឹងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស និងនទសន្តរតបនវសន៍
• ពិចារណាពីឌីណាមិកអំណាចរវាងអនាកតបមចូលទិននាន័យ និងអនាកតបសរា្ភ សន៍ បចូករមួនលឹងនយនឌ័រ និងអាយបុ
• ជំរបុញរោរចចូលរមួនោយ ទ្ា ល់របស់សរាជិកសហ្រមន៍ផដលទទួលបានទំនបុកចិត្ត និងរោរនគ្រព នដីម្តីបមចូលទិននាន័យ។
 

យតើបតរូវសរួសណួំរអ្ីខលែឹះ និងសរួនរោ?

• ផសវងយល់ពីរនបៀបសួរសំណួរស្តីពីតបធានបទរនសីប បទពិនសាធន៍ ទ្ា ល់ខ្ួន តបជាសាសស្ត និងអត្តសញ្ញា ណ
• កបុំសួរសំណួរផដលអាចបងកនតគ្ះ ន្ា ក់ដល់អនាកតបសរា្ភ សន៍
• តករុមសង្គមមួយចំនួនអាចតតរូវបានបនទាបុចបងាអែ ក់មិនឱ្យចចូលរមួកនាបុងបទសរា្ភ សន៍។ សចូមរះិរកវធិីធានា្ អនាកអាចនិយយជាមួយអនាកផដលរានលក្ខណៈសម្ត្តិ
• បញ្ជា ក់ចបាស់អំពីមចូលនហតបុផដលអនាកចង់តបមចូលព័ត៌រានទាងំននះ និងកតមិតព័ត៌រានលមអែិតផដលអនាកតតរូវរោរ
• បញ្ជា ក់ចបាស់អំពីរនបៀបនតបីតបាស់ទិននាន័យ និងនតបីតបាស់នោយនរណា។
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

តារាងបតរួតពនិតិ្យ៖ រយបៀបដាកប់ញ្ចូលការពិចារោពីយយនឌ័រ និងបរយិាបន្នសង្គមក្ននុងការបសាវបជាវ នងិការ្្សព្្សាយ
ឧបករណ៍ននះអាចនតបីតបាស់នោយអនាកអនបុវត្តសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស នៅនពលនតគ្ងនរៀបចំសកមមាភ្ពតសាវតជាវ និងផ្សពវផសាយ។

សណួំរក្ននុងការបសាវបជាវ
• នតីតបធានបទននរោរតសាវតជាវតតរូវបាននតជីសនរសីនោយរនបៀបណា?
• នតីន្រនលឹងនតបីតបាស់មនធយោបាយតសាវតជាវ និងឧបករណ៍អវីខ្ះ?
• នតីន្រនតបីតបាស់មនធយោបាយតសាវតជាវផបបបររិាណ និងផបប្របុណភ្ពនដីម្តីបមចូលទិននាន័យ ឬនទ?
• នតីនរណាជាអនាកតបមចូលទិននាន័យ? បបុរស និងសស្តី? អនាកតសាវតជាវកនាបុងមចូលោ្ឋ ន?
• នតីតកបខណ្ឌ វភិ្្រពិចារណាពីនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម ឬនទ?
• នតីនរណាជាអនាកតបសរា្ភ សន៍?
• នតីរោរតសាវតជាវនលឹងតតរូវបានបងាហា ញន�ងីនោយរនបៀបណា?
• នតីអនាកតបសរា្ភ សន៍នលឹងចចូលរមួកនាបុងកិចចាពិភ្កសាស្តីពីលទ្ផលរកន�ញីពីរោរតសាវតជាវ ឬនទ?
• នតីលទ្ផលនលឹងតតរូវបានផចករផំលកជាមួយអនាកតបសរា្ភ សន៍ ឬនទ? នោយរនបៀបណា?

សណួំរទចូយៅសបមាប់ការបសាវបជាវ និងការ្្សព្្សាយ
• នតីអនាកទទួលបានរោរយល់តពមពីអនាកចចូលរមួ ឬនទ?
• នតីបបុរស និងសស្តីរានតំណាងនសមាីភ្ព ឬនទ?

ន ្្ត តនលីតបុល្យភ្ពនយនឌ័រកនាបុងឧទាហរណ៍ សក្ខីកមមា រចូបភ្ព ឬករណីសិកសាផដលយកមកនតបីតបាស់។ បងាហា ញពីសស្តី និងបបុរសកនាបុងតួនាទីមិនផមនផបបតបនពណី។ សកមមាភ្ពននះរមួចំផណកដល់រោរលបុប
បំបាត់ផនាត់្ំរនិត និងបទោ្ឋ ននយនឌ័រ។ 

 • នតីភ្សារានលក្ខណៈបរយិបននា ឬនទ?
កបុំនតបីសពវនាមផផអែកតាមនយនឌ័រ ដចូចជា “គ្ត់ របស់គ្ត់ នាង របស់នាង” នលីកផលងផតនៅនពលសំនៅនលីបបុ្រ្គលជាក់លាក់។ នតបីសពវនាម “ពួកន្រ”។ ចំណបុ ចននះក៏គ្តំទដល់រោរនតបីតបាស់ភ្សាផដល
ន្រមិនអាចសរា្គ ល់ដលឹង្សំនៅនលីនភទណាមួយ កនាបុងសពវនាមផងផដរ។

• នតីអនាកមិននតបីពាក្យនពចន៍ទចូនៅនដីម្ពីិពណ៌នាពីមនបុស្ស រោរងារ និងវត្បុ ឬនទ?
ពាក្យទចូនៅ្រឺនាម និងសពវនាមសតរាប់នតបីតបាស់ជាមួយសស្តី និងបបុរស។ នតបីពាក្យនពចន៍ផដលរមួបញចាចូ លសស្តី និងបបុរស។ នតបីពាក្យមនបុស្សជាតិ (humanity ជំនួសឱ្យ mankin)) អនាកលក់ (sales 
representative ជំនួសឱ្យ salesman) អនាកនាពំាក្យ ( spokesperson ជំនួសឱ្យ spokesman)។

• នលីកកម្ពស់សមភ្ពនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងងារ (title) និងទតមង់ននរោរនពាលតបាតស័យ
កបុំនៅសស្តីតាមស្ានភ្ពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គ្ត់ (ដចូចជា តបពន្របស់នរណារានា ក់ សស្តីនមរា៉ា យ ឬរា្ត យ) លបុះតតាផតចាបំាច់បំផបុត ឬតបសិននបីសស្តីរានា ក់ៗចង់ឱ្យនៅដចូនចនាះ។ ជំនួសឱ្យពាក្យ “កញ្ញា -Miss”  
និង “អនាកនាង-Mrs” នៅនពលនពាលតបាតស័យ ឬនៅសស្តីរានា ក់្ឺរពាក្យ “Ms” (ផដលមិនបញ្ជា ក់ពីស្ានភ្ពអាពាហ៍ពិពាហ៍) ឬតបសិននបីសមតសប ្ឺរពាក្យ “សាសសា្ត ចារ្យ ឬបណ្ឌិ ត”។

• នដញនោលផនាត់្រំនិតកនាបុងភ្ពជាតំណាងរបស់បបុរស និងសស្តី ជនរានពិរោរភ្ព តករុមជាតិពន្បុ/តករុមសាសនា និងតករុម LGBTQ+
• ពិនិត្យរោរបកផតបនដីម្ធីានារោរនតបីពាក្យតតលឹមតតរូវ និងបនញចា ៀសភ្សាផបបនរសីនអីង

បនញចា ៀសរោរនតបីតបាស ់ឬរោរតណំាងឱ្យតនួាទី ឬមបុខរបរមយួចនំនួផដលសមតសបផតសតរាប ់ឬរោនន់ោយផតសស្តី និងបបុរស។ ឧ. រាចា ស់អាជវីកមមា និងតបធានតតរួតពិនិត្យជាបបុរស ចផំណកអនាកផថទាជំាសស្តី។ល។ 
 នតរៅពីននះ សចូមពយោយមបញចាចូ លតករុមនផ្សងនទៀត ដចូចជា ជនរានពិរោរភ្ព អនាកមកពីតករុមជាតិពន្បុចតមរុះ ឬតករុម LGBTQ+

• តំណាងឱ្យជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស កនាបុងនាមជាភ្នា ក់ងារននរោរ្្ស់ប្តចូរ និងរោរនប្តជ្ាចិត្ត ទ្ា ល់ខ្ួន
• ្ិរតពីភ្ពតបសពវគ្នា ៖ ពិចារណា្នតនីយនឌរ័តបសពវគ្នា ដចូចនម្តចនលឹងវណ្ណៈ ពចូជសាសន ៍ជាតពិន្បុ សមតភ្្ព អាយបុ និងកតា្ត នផ្សងនទៀត។ វាជារោរសំខាន់កនាបុងរោរតំណាង
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ឧបករណ៍

ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍

ឧបករណ៍

នតីនយនឌ័រ អាយបុ ជាតិពន្បុ និងពិរោរភ្ព 
នធវីឱ្យបបុ្រ្គលងាយតបឈមនលឹងហានិភ័យ 
ននអំនពីជួញដចូរមនបុស្សនោយរនបៀបណា? 
រនបៀបកំណត់ចំណបុ ចចាប់នផដមីរោរងារពាក់ព័ន្ 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម កនាបុងរោរនធវី នទសន្តតបនវសន៍ និងអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
ចំណបុ ចផដលតតរូវពិចារណានៅនពលនធវីរោរ 
ជាមួយជនរងនតគ្ះននអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនធវរីោរវាយតនម្ហានិភ័យផដលមិន 
បងកនតគ្ះ ន្ា ក់
រនបៀបនធវីរោរជាមួយនជីងឯកនយនឌ័រ និង 
បរយិបននាសង្គមនដីម្ពីនន្ឿនរោរ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនោះតសាយបញ្ហា តបឈមនៅនពលនធវី 
រោរងារពាក់ព័ន្នលឹងនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពី 
ជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបនដញនោលផនាត់្រំនិត និងឥរយិបថ 
ផបបនរសីនអីងកនាបុងសកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំ 
អំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបដលឹកនាកិំចចាពិភ្កសាសដីពីភ្ពលនមអែៀង 
និងរោរនរសីនអីងកនាបុងវសិ័យយបុត្តិធម៌
រនបៀបតតរួតពិនិត្យនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងស្ាប័នសតរាប់នដ្រចូ 
តបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្ឥរយិបថរបស់អនាកអនបុវត្ត 
សកមមាភ្ពតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្សចំនពាះអំនពីជួញដចូរមនបុស្ស
រនបៀបវាយតនម្តតមរូវរោរសមត្ភ្ពផផនាក 
នយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គមរបស់នដ្រចូថមាីៗ
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គម និងរោរតបយបុទ្តបឆាងំអំនពីជួញដចូរ 
មនបុស្ស កនាបុងសកមមាភ្ពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ភ្ព
រនបៀបោក់បញចាចូ លនយនឌ័រ និងបរយិបននា 
សង្គមកនាបុងមនធយោបាយតបមចូលទិននាន័យ
រនបៀបោក់បញចាចូ លរោរពិចារណាពីនយនឌ័រ  
និងបរយិបននាសង្គមកនាបុងរោរតសាវតជាវ និង រោរផ្សពវផសាយ

ឱ្យបបុរស និងសស្តីមកពីត្រប់តំបន់ផដលរានរោរអនបុវត្តសកមមាភ្ពនានា។ ឧ. តំណាងឱ្យនានាភ្ពរបស់សស្តី និងតបរុស ដចូចជា ជាតិពន្បុ និងអាយបុ បញចាចូ លរចូបភ្ពរបស់
 ជនរានពិរោរភ្ព។

• កបុំចាត់ទបុកសស្តីជាវត្បុ ឬកមមាវត្បុននផ្ចូវនភទ
• កបុំនតបីភ្សាផដលនធវីឱ្យអនាកផដលរស់នៅកនាបុងស្ានភ្ពលំបាក (ដចូចជា សស្តី និងអនាកនផ្សងនទៀត) រ្ោយជាជនរងនតគ្ះ
• កបុំគ្តំទអំណះអំណាងស្តីពីសស្តី ឬអំណះអំណាងផដលហាក់នធវីឱ្យសស្តីរានកំហបុសនោយសាររោរខវះខាតផផនាកសរា្ភ រ ឬរោរអប់ររំបស់ពួកន្រ។
• បងាហា ញផលប៉ាះពាល់របស់អនាកតាមរយៈរោររា៉ាយរា៉ាប់ដំនណីរនរឿងនដីម្បីងាហា ញពីខ្លឹមសារននតជរុងនយនឌ័រ និងបរយិបននាសង្គម

បងាហា ញនរឿងរា៉ា វនជា្រជ័យរបសជ់នរងនតគ្ះផដលទាកទ់ាញចណំាបអ់ារមមាណ៍របសត់ករុមនគ្លនៅ និងបងាហា ញពីផលប៉ាះពាលន់នរោរងាររបស់អនាកកនាបុងជវីតិរបសពួ់កន្រ ទាងំនៅកតមិតបបុ្រ្គល កដ៏ចូចជាកនាបុងត្ររួសារ 
 សហ្រមន៍ និងអាជីវកមមារបស់ពួកន្រ។

• បញចាចូ លសតមង់សម្តីពីសស្តី និងបបុរស ផដលជាអនាកជំនាញ និងអាជ្ាធររានសមត្កិចចា។

ភាពជាតំោងក្ននុងទបមង់យសាតទស្សន៍ និងបោ្ញសង្គម
នៅនពលនរៀបចំ ទ្ា ងំបោ រចូបថត វនីដអចូ ឬឯកសារតរោហវកិនផ្សងនទៀត សចូមពិចារណាពីចំណបុ ចខាងនតរោម ៖

• តណំាងឱ្យសស្តី នងិបបុរសផដលចចូលរមួយ៉ា ងសកមមាកនាបុងទិដ្ឋភ្ពចតមរុះននជវីតិសាធារណៈ និងជីវតិឯកជន (នៅផទាះ សាលានរៀន កផន្ងនធវរីោរ ទសីាធារណៈ នងិកនាបុងត្ររួសារ 
 និងកនាបុងសហ្រមន៍)

• នតជីសនរសីរចូបភ្ពផដលបងាហា ញពីបបុរស និងសស្តីកនាបុងតួនាទី និងវជិាជា ជីវៈមិនផមនផបបតបនពណី និងមិនបងកប់ផនាត់្រំនិត  ដចូចជា សស្តីជារាចា ស់អាជីវកមមា និងអនាកដលឹកនាំ

 សហ្រមន៍ ឬបបុរសជាអនាកផថទាំ
• ធានាចំនួនបបុរស និងសស្តីនសមាីគ្នា កនាបុងកតមងរចូបភ្ពផដលអនាកនតជីសនរសី
• បងាហា ញពី ភ្ពចតមរុះ 

បញចាចូ ល និងរកសាតបុល្យភ្ពននភ្ពជាតំណាងរបស់សស្តី និងបបុរសផដលរានសាវតាពចូជសាសន៍/ជាតិពន្បុ និងអត្តសញ្ញា ណវប្ធម៌ចតមរុះនិងបបុរស និងសស្តីផដលរានពិរោរភ្ព។ នៅនពលបងាហា ញពីរោរងារ

 របស់តករុមផដលអនាកបានវនិិនយ្រ សចូមបញចាចូ លរចូបភ្ពរបស់សស្តី និងបបុរសផដលតំណាងឱ្យបរបិទមចូលោ្ឋ នកនាបុងតបនទសផដលជាតំបន់ភចូមិសាសស្តរបស់តករុមផដលអនាកបានវនិិនយ្រ។

• កបុំនតបីដំនណាះតសាយ “ផតមួយផដលតតរូវត្រប់ស្ានភ្ព” 
បផន្មចណំងនជីងរងនតរោមវនីដអចូរបស់អនាក    នដមី្ទីាក់ទាញចំណាប់អារមមាណ៍របស់អនាកផដលរានកនមសាយកនាបុងរោរសា្ត ប់ជាអចិនសន្តយ ៍  ជាបនណា្ត ះអាសននា ឬតាមស្ានភ្ព។ បញចាចូ លរោរពិពណ៌នាលមអែិត
នតរោមរចូបថតរបស់មនបុស្ស ផលិតផល ឬតពលឹត្តិរោរណ៍សហ្រមន៍ នដីម្ឱី្យអនាករានកនមសាយផផនាក្រំនហញីអាចនតបីតបាស់សចូហវផវរ អត្បទ-សំន�ង និងយល់ពីរចូបភ្ព បចូករមួនលឹងសំនៅឯកសារ។

• បងាហា ញសស្តីកនាបុងមបុខតំផណងរានសមត្កិចចា និងសិទ្ិអំណាច
ពិចារណាពីឥរយិបថ ទលឹកមបុខ រោយវរិោរ រោរកំណត់ទីតាងំ និងសំនលៀកបំពាក់កនាបុងរចូបភ្ព នដមី្បីងាហា ញពីតបុល្យភ្ព ស្ានភ្ព និងសិទ្ិអំណាចនសមាីភ្ព។ ឧ. កបុំបងាហា ញពីបបុរសនៅពីនតរោយតបុ និងសស្តីឈរ

 
នៅចំនហៀងតបុ ឬបបុរសពន្យល់អវីមួយដល់សស្តីមួយតករុម។

• ធានា្ សំនលៀកបំពាក់/នត្រៀងតបុបផតងខ្ួន/ភិនភ្្ររបស់មនបុស្ស សមតសបនលឹងបរបិទ
ឧ. កបុំនតបីបណ្តបុ ំ រចូបភ្ពតារាបងាហា ញម៉ាចូតតបសិននបីអត្បទននាះសំនៅនលីកផន្ងនធវីរោរ ឬផសារកសិកមមា។ ពយោយមកបុំពតងលឹងមននា្រមវជិាជា ផបបតបនពណី/ផបបតតរួតតតាពាក់ព័ន្នលឹងរចូបសម្ផស្ស ៖ ន ្្ត តនលីតួនាទី
របស់មនបុស្សកនាបុងរចូបភ្ព ជាជាងភិនភ្្ររបស់ពួកន្រ។

• សចូមកត់សរា្គ ល់ពីអត្តសញ្ញា ណបំនពញឱ្យគ្នា ជានតចីនរបស់មនបុស្ស នៅកផន្ងនធវីរោរ និងនៅផទាះ
ឧ. អនាកជំនួញជាសស្តីអាចជាអនាកផថទា ំនហយីអនាកផថទាអំាចជាអនាកជំនួញជាសស្តី។ នតរៅពីននះអនាកជំនួញជាសស្តីផដលគ្មា នត្ររួសារ អាចរានសមត្ភ្ព និងរោរជំរបុញទលឹកចិត្តដចូចអនាកជំនួញជាសស្តីផដលរានត្ររួ
សារផដរ និងផទាបុយមកវញិ។

 ឧបករណ៍ននះតតរូវបានដកតសង់នចញពី the Value for Women Communications and gender checklist and International Centre for Migration 
Policy Development (ICMPD) Media and Trafficking in Human Beings Guidelines។
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https://www.globalwomennet.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-VFW-Communications-and-Gender-Checklist-fv.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Media_and_THB_Guidelines_EN_WEB.pdf


ម៉ូឌុលទី ១ ៖
ការស្វែងយល់ពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គម
ក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ២ ៖
ការវិភាគយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង 
គយបរោងបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៣ ៖
ឧទាហរណ៍ននយយនឌ័រ និងបរិយាបន្ន្ង្គមក្ននុង
្កម្មភាពបបយុទ្ធបបឆាំងអំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ម៉ូឌុលទី ៤ ៖
ការពិនិត្យតាមដាន ការយរៀន្ូបត និងការសែករំសលក 
អំពីយយនឌ័រ និងបរិយាបន្្ន ង្គមក្ននុងការបបយុទ្ធបបឆំាង 
អំយពើជួញដូរមនុ្្ស

ឧបករណ៍
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