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មគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំសមេេប់អ្នកបេើបេេស់នេះគឺសមេេប់បេើបេេស់រួមគ្នេជាមួយកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំសមេេប់គំទេ
ដល់អ្នកអនុវត្តការងារមនុសេសធម៌គេប់វិស័យទាំងអស ់ ដែលធ្វើបែតិបត្តិការនៅក្នុងបរិបទដែលគ្មែនតួអង្គដែលធ្វើការ
ងារផ្នែក GBV (រួមទាំងចែកបញ្ជូនករណី GBV ឬ អ្នកឯកទែស/ជនបង្គែល GBV) នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ជនគោលដៅនែមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំសមែែប់អ្នកបែើបែែស់នែះ រួមមានបែធានគែប់គែងកម្មវិធី អ្នកសមែបសមែួល 
បច្ចែកទែស បែធានកែុម បែធានផ្នែក និងអ្នកដទែទៀតដែលមានតួនាទីសែដៀងគ្នែ ក្នុងគែប់វិស័យ ដែលទទួលខុស 
តែូវគែប់គែង តែួតពិនិតែយ និងកសាងសមត្ថភាពកែុមការងារនៅសហគមន៍។ ឧទាហរណ៍ បែធានគែប់គែងកម្មវិធី 
WASH អាចបែើបែែស់មគ្គទុ្ទែសក៍ណែនំាសមែែប់អ្នកបែើបែែស់នែះ និង កូនសៀវភៅមគ្គទុ្ទែសក៍ណែនំា ដើមែបី ផ្តល់  
ព័ត៌មានដោយសង្ខែបជូនដល់អ្នកដែលធ្វើការងារលើកកម្ពស់អនាម័យ អំពីអ្វដីែលតែវូធ្វើក្នងុករណីដែលជនរងគែែះ 
នែអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ បែែប់រឿងរ៉ែវឱែយពួកគែដឹងនៅពែលដែលពួកគែកំពុងបំពែញភារកិច្ច បែចាំថ្ងែ។

មគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំសមេេប់អ្នកបេើបេេស់នេះតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីផ្តល់សារនិងការពិចារណាសំខាន់ៗដើមែបី៖
(១) រៀបចំ និង បង្កើតកម្មវិធី/អន្តរគមន៍របស់អ្នក និង
(២) ណែនាំកែុមការងាររបស់អ្នកអំពីរបៀបគំទែជនរងគែែះនែ GBV នៅក្នុងការងារបែចាំថ្ងែរបស់ពួកគែ។

យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱែយមានការសមែបសមែលួជាមួយអ្នកឯកទែសផ្នែក GBV ដើមែបីស្វែងយល់ពីបរិបទ និង ផ្តល់ការ ណែនំា 
ដោយសង្ខែបអំពីកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំ ជូនដល់កែុមការងាររបស់អ្នក។ ឯកសារនែះពុំមែនជាមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំគែប់ 
ជែុងជែែយសមែែប់អ្នកសមែបសមែួលឡើយ និង ពុំមែនសមែែប់ជំនួសគោលគំនិតស្នូលនែ GBV ឬ ការបណ្តុះបណ្តែលស្តីពី  
GBV ឡើយ ដោយការបណ្តុះបណ្តែលបែបនែះគបែបីផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលធ្វើការងារមនុសែសធម៌ ដោយតួអង្គដែលធ្វើការងារផ្នែក 
GBV នៅពែលដែលអាចធ្វើទៅបាន។ បើទោះបីជាកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំ បែើបែែស់កែបខ័ណ្ឌជួយគំទែផ្នែកផ្លូវចិត្ត 
កមែិតបឋម (PFA) ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ គែមិនចាំបាច់តមែូវឱែយមានចំណែះដឹង ឬ ការបណ្តុះបណ្តែលពីមុនអំពី PFA ឡើយ។

មាតិកា ទំព័រទី

រៀបចំ៖ការបង្កើតកម្មវិធីបេកបដោយសុវត្ថិភាព������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៣
គន្លឹះអំពីរបៀបរៀបចំកម្មវិធី និង បុគ្គលិករបស់អ្នក ដើមែបីគំទែដល់ជនរងគែែះ 
នែអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ បែកបដោយសុវត្ថិភាព

ការផ្តល់ការណេនាំជូនកេុមការងាររបស់អ្នក��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៥
� កន្លះថ្ងេ

� មួយថ្ងេពេញ
សារ និងជំហានសំខាន់ៗ សមែែប់ណែនាំកែុមការងាររបស់អ្នកអំពីរបៀបធ្វើការងារជាមួយជនរងគែែះ 
នែអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ បែសិនបើពួកគែបែែប់អ្នកអំពីរឿងរ៉ែវនែះ

ឧបសម្ព័ន្ធ១៖គោលគំនិតគន្លឹះសំខាន់ៗ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៩
គោលគំនិតសំខាន់ៗដែលតែូវការឱែយមាន ដើមែបីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តែលដោយជោគជ័យ។ 
អាសែ័យដោយបញ្ហែទាំងអស់នែះគឺជាបញ្ហែស្មុគសា្មែញ ដូច្នែះតំណភា្ជែប់មួយចំនួនដើមែបីទទួលបាន 
ធនធានបន្ថែមទៀត មានផ្តល់ជូនដើមែបីបំពែញបន្ថែមពីលើអ្វីដែលមានបញ្ចូលនៅក្នុងមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំនែះ។

ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ឧបករណ៍បណ្តុះបណា្តេលនិងធនធានបន្ថេមនានា�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������១៤
ធនធានបន្ថែមទៀតសមែែប់រៀបចំផ្តល់ការណែនាំ និង ឯកសារសមែែប់ចែកជូន 
អំពីជំនាញទំនាក់ទំនងដែលផ្តែតលើជនរងគែែះ។



ទំព័រទ ី3

!
រៀបចំ៖
ការបង្កើតកម្មវិធីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ការឆ្លើយតបមួយបែកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានភាពគែប់គែែន់ សមែែប់ជនរង 
គែែះនែ GBV ជាដំបូងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង ការរៀបចំឱែយបានគែប់ជែុងជែែយ។ បើ
ទោះបីជាជំហាននែះរមែងតែងតែូវបានមើលរំលងក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាគឺជាជំហានមួយ 
ដែលសំខាន់បំផុត។

គោលដៅចមែបងនែការរៀបចំ គឺដើមែបីស្វែងយល់ថា តើមានជមែើសអ្វីខ្លះសមែែប់
ជនរងគែែះនែអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ។ នែះគឺជាអ្វដីែលអ្នក ក្នងុនាមជាបែធាន
គែប់គែងកម្មវិធី បែធានកែុម អ្នកដឹកនាំការងារបច្ចែកទែស ឬ អ្នកអនុវត្តការងារដទែ 
ទៀត ដែល អនុវត្តអន្តរគមន៍មួយ អាចធ្វើបាន៖ 

ជំហានទី១៖អភិវឌេឍផេនការមួយ
១� កំណត់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងជនរងគែែះទៅនឹងសែវា 

ដែលមាន។ សូមមើល ចំនុចទី២។
២� សុំការបញ្ជេកព់ីអ្នកឯកទែសផ្នែក GBV ក្នុងបែទែសរបស់អ្នកអំពីពិធីសារ 

សមែែប់ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីហែតុការណ៍មួយ ដូចជាករណីអំពើហិងែសា 
ទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ ឬ ហែតុការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ និង ក្មែងជំទង់។ 
ទាក់ទងទៅ សហការីជាតិ ឬ សហការីផ្នែកបច្ចែកទែស នៅក្នុងទីភា្នែក់ងារ 
របស់អ្នក ដើមែបីសុំការណែនាំបន្ថែម។

៣� សំុការបញ្ជេក់អំពីនីតិវិធី និងពិធីសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបងា្កែរទប់សា្កែត់ចំពោះ 
អំពើកែងបែវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភែទ (PSEA)។ បែព័ន្ធសមែបសមែួល
ការងារមនុសែសធម៌ក្នុងបែទែសគួរតែអាចផ្តល់ការណែនាំមួយចំនួន។

៤� កំណត់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចកសាង ឬ កែលម្អសមាសធាតុសមែែប់កាត់ 
បន្ថយហានិភ័យ GBV ទៅក្នុងកម្មវិធី របស់អ្នក។ សូមមើលផ្នែកដែលមាន
ភាពជាក់លាក់ទៅតាមវិស័យការងាររបស់អ្នក នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ 
ស្តីពី GBV របស់ IASC (http://gbvguidelines.org)។

៥� កំណត់ថាតើនរណគឺជាអ្នកផ្តល់សែវាផ្នែក GBV ចុងកែែយបំផុត នៅក្នុង 
តំបន់/បែទែសរបស់អ្នក ឬ នៅក្នុងទីភា្នែក់ងាររបស់អ្នក ដើមែបីជាទំនាក់ទំនង
សមែែប់សុំការណេនាំអំពីអ្វីដេលតេូវធ្វើបែសិនបើអ្នក ឬ នរណមា្នែក់នៅក្នុង
កែុមការងាររបស់អ្នក ជួបបែទះសែណរីយ៉ូមួយដែលអ្នកមិនអាចគែប់គែង
បាន ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជា៖
 y សែណរីយ៉ូមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមាររងគែែះនែអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹង

យែនឌ័រ
 y សែណរីយ៉ូមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់របាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ច1

 y សែណរីយូ៉មួយដែលជីវិតរបស់ជនរងគែែះ កំពុងស្ថតិក្នងុគែែះថា្នែក់ភា្លែមៗ
 y សែណរីយ៉ូមួយដែលជនរងគែែះអាចបង្កគែែះថា្នែក់ចំពោះខ្លួនឯង ឬ អ្នក 

ដទែ។

1 មានបរិបទមួយចំនួន ដែលមានវិធាននែការផ្តល់របាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ច ទាក់ទងនឹងបែភែទករណីជាក់លាក់ 

មួយចំនួន។ សូមសាកសួរជនបង្គែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពាររបស់អ្នក សមែែប់ព័ត៌មាន និង ការណែនាំបន្ថែម។ 

ការមិនបង្កគេេះថា្នេក់៖

មិនតេូវចេករំលេកព័ត៌មានអំពី

ជនរងគេេះ

តែវូបញ្ជែក់ទៅកែមុការងាររបស់អ្នក 
ថា តែូវការពារអត្តសញ្ញែណ និង 
សុវត្ថិភាព របស់ជនរងគែែះ ដោយមិន 
ចែករំលែក ព័ត៌មានផ្ទែល់ខ្លនួ ឬ ព័ត៌មាន  
អត្តសញ្ញែណ  របស់ជន រង គែែះ ឬ 
ព័ត៌មានអំពីហែតុ ការណ៍ ដែលបាន កើត 
ឡើង ទៅនរណមា្នែក់ដោយគ្មែនការ 
អនុញ្ញែតជាក់លាក់ពី ជនរងគែែះ ឱែយ 
ចែក រំលែកព័ត៌មាន របស់ពួក គែ និង/ឬ 
បទពិសោធន៍ដែលពួកគែបានជួបបែទះ
ឡើយ។ ព័ត៌មានផ្ទែល់ខ្លួន ឬ ព័ត៌មាន 
អត្តសញ្ញែណ រួមមាន ឈ្មែះ  របស់ ជន 
រងគែែះ លែខចុះបញ្ជីឈ្មែះ របស់ ជន 
ល្មើស ថ្ងែខែឆ្នែំកំណើត អាសយដ្ឋែន  
កន្លែងរស់នៅ អាសយដ្ឋែន កន្លែង 
ធ្វើការ ទីតាំងដែលកូន របស់ពួក គែ   
ទៅ រៀន ពែលវែលា និងទីកន្លែង  
ជាក់ លាក់ដែល ហែតុការណ៍បាន កើត 
ឡើង  ។ល។ 
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ជំហានទី២៖តេូវដឹងអំពីសេវាដេលមាន
តែូវទាក់ទងទៅអ្នកឯកទែសផ្នែក GBV ជានិច្ច ដើមែបីស្វែង យល់ 

អំពី សែវាដែលមាន នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ បើទោះបីជាអាចគ្មែន 
តួអង្គដែលធ្វើការងារផ្នែក GBV រប់ បញ្ចូល ទាំងចែកបញ្ជូនករណី 
ឬ ជនបង្គែល GBV នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកក៏ដោយ ប៉ុន្តែ មានសែវា 
ដទែ ទៀត ដែលអាចមានសារៈបែយោជន៍ និង អាចផ្តល់ការ គំទែ 
ដល់ ជនរងគែែះ និង សែចក្តីតែូវការរបស់ពួកគែ។ តួអង្គដែលធ្វើ 
ការងារផ្នែកមនុសែសធម៌ ទទួលខុសតែូវចំពោះតមែូវការនែព័ត៌មាន
បែកបដោយបច្ចុបែបន្នភាពអំពីសែវា  និងកិច្ចគំទែដែលមាននៅក្នុង
សហគមន៍ដែលពួកគែធ្វើការងារ។ វាមានសារៈសំខាន់ណស់ដែល 
តែូវដឹងថាតើមានសែវាអ្វីខ្លះ រួមទាំងនៅកមែិតសហគមន៍ ផង ដែរ។ 
ចូរធ្វើការងារ ជាមួយ ទីភា្នែក់ងារ និងកែុមការងាររបស់អ្នក ដើមែបី 
កំណត់ រកជនបង្គែល (ដូចជា តួអង្គ ដែលផ្តល់កិច្ចគំទែ និង កិច្ច 
ការពារ ផ្នែកសុខភាពទូទៅ សុខភាពផ្លូវចិត្ត/ចិត្ត សង្គម) ដែលអាច 
ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសែវាដែលមាន។

ធនធាន៖សំនួរចាប់ផ្តើមដោយ Ws ចំនួន៣ - ៤ (តើនរណធ្វើអ្វី 
នៅកន្លែងណ និង នៅពែលណ) បែធានកមែង ឬ មែដឹកនាំ តាម 
វិស័យ និង គែហទំព័រ/ទំព័រសមែែប់ចែករំលែកព័ត៌មាន កិច្ចបែជុំ 
សមែបសមែួលថា្នែក់កែែមជាតិ និងថា្នែក់ជាតិ អង្គការ សិទ្ធិស្តែី និង 
អង្គការសង្គមសុីវិលក្នុងមូលដ្ឋែន អ្នកផ្តល់សែវាក្នុងមូលដ្ឋែន/អ្នក 
ផ្តល់ សែវារបស់រដ្ឋែភិបាល អនុកមែង ឬ កែុមការងារ GBV ក្នុង  
ករណីមានភាពសកម្ម មជែឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ UNHCR, UN 

OCHA, humanitarianresponse.info។

ជំហានទី៣៖ពិនិតេយមើលភាពលម្អៀងនិងការសន្និដ្ឋេន

របស់អ្នក
ហែតុការណ៍នែអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រអាចកើតឡើង 

ចំពោះ ជនគែប់រូប ដោយមិនបែកាន់យែនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភែទ អត្ត 
សញ្ញែណ យែនឌ័រ សា្ថែនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សា្ថែនភាពពិការភាព 
អាយុ ជាតិពន្ធុ/កុលសម្ព័ន្ធ/ជាតិសាសន៍/សាសនា ជនបែពែឹត្តិហិងែសា 
និង សា្ថែនភាពដែលអំពើហិងែសាតែូវបានបែពែឹត្តិ។ ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើ
ការងារមនុសែសធម៌ ភារកិច្ចរបស់យើង គឺតែូវគោរព និង ការពារ សិទ្ធិ 
របស់បុគ្គលគែប់រូប និង មិនតែូវធ្វើការសន្និដ្ឋែន ឬ វិនិច្ឆ័យឡើយ។

សេវាសុខភាពនិងដំណាក់កាលចំហ

សមេេប់ជនរងគេេះ

មូលដ្ឋែនសុខាភិបាលមួយចំនួន អាច   មានសមត្ថភាព 
ផ្តល់ការពែយាបាល ដើមែបី បងា្កែរមែរោគអែដស៍ក្នុងរយៈពែល 
៧២ ម៉ែង កែែយពែល ហែតុការណ៍ បាន កើត ឡើង និង 
បងា្កែរការមានផ្ទែពោះ មិន តាម បែែថា្នែ ក្នងុរយៈពែល ១២០  
ម៉ែងកែែយ ពែល ហែតុការណ៍បាន កើត ឡើង។ វា មិន 
មែន ជាតួនាទី ឬ ការ ទទួលខុសតែូវ របស់អ្នកក្នុងការបា៉ែន់ 
បែមាណថាតើមាន ឬ គ្មែនសែវាសុខភាពសមែែប់ជនរង
គែែះនែអំពើហិងែសា ទាក់ទង នឹង យែនឌ័រ ឡើយ។ ប៉ុន្តែវា
មានសារៈសំខាន់ដែលតែូវចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយជន
រងគែែះ អំពីសែវា សុខភាព ដែលមាននៅក្នុងតំបន់របស់
អ្នកជានិច្ច។

វាគឺជាជមែើសរបស់ជនរងគែែះ ក្នុង ការ សមែែច ចិត្ត 
នៅ ពែលដែលបាន ផ្តល់នូវរល់ព័ត៌មានទាំងអស់ជូនដល់
ពួកគែ អាសែ័យ ការស្វែងរក សែវា សុខភាព ផ្តល់នូវ 
អត្ថបែយោជន៍  ផង និង ហានិភ័យ ផង។ អត្ថបែយោជន៍ 
នែការស្វែងរក សែវាសុខភាព គឺជាការ ទទួលបានការ 
ពែយាបាល  ដែល អាច នាំ ឱែយទទួលបាន លទ្ធផល សុខភាព 
វិជ្ជមាន ។ ហានិភ័យ នែការស្វែងរក ការថែទាំ គឺអាចពុំមាន 
សែវា ឬ សែវា អាចមានគុណភាពអន់។ អ្នកផ្តល់ សែវា 
អាចមិន បាន បែុងបែយ័ត្ន ឬ បង្ក ឱែយមានគែែះថា្នែក់ ឬ អាច 
ទមា្លែយ ការសមា្ងែត់របស់ជនរងគែែះ ដែលធ្វើឱែយ ពួកគែ 
កាន់តែ ទទួលរងគែែះថា្នែក់ បន្ថែម ទៀត ពែមទាំងការពែួយ 
បារម្ភ ដទែ ទៀត។
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ការផ្តល់ការណ្រនាំជូនក្រុមការងាររបស់អ្នក

ការរៀបចំកំណត់សមា្គេល់និងឯកសារសមេេប់ផ្តល់ការណេនាំ៖
១� ចូរអាន និង ស្វែងយល់អំពីកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំ និង កំណត់សមា្គែល់អំពីសាវតា។ 

ចូរបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយអនុកមែង/កែុមការងារ GBV ក្នុងបែទែសរបស់អ្នក សមែែប់កិច្ចគំទែបច្ចែកទែស និងមគ្គុទ្ទែសក៍ 
ណែនាំ។ បែសិនបើគ្មែនយន្តការសមែបសមែួល ឬ ជនបង្គែល GBV នៅក្នុងបែទែសទែនោះ សូមទាក់ទងទៅកមែង/វិស័យ 
ផ្នែក កិច្ចការពារ។

២� ចូររៀបចំឱែយមានបញ្ជីរយនាមសែវាកម្ម និង ជនបង្គែលនៅក្នុងដែរួចជាសែែច ដើមែបីចែករំលែកជាមួយកែុមការងាររបស់អ្នក 
ក្នុងពែលផ្តល់ការណែនាំ។

៣� ពិនិតែយមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំសមែែប់អ្នកបែើបែែស់នែះឡើងវិញឱែយបានសុីជមែែ និង បែសិនបើអាច ចូរពិនិតែយមើលឯកសារ ធនធាន 
បន្ថែម ដូចមានបញ្ជែក់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ និង ២ ដើមែបីឱែយយល់ចែបាស់អំពីគោលគំនិតស្នូលរបស់ GBV និង គោលការណ៍ ដែល 
ផ្តែតលើជនរងគែែះ។

៤� កំណត់ថាតើសិកា្ខែកាមរបស់អ្នកដែលនឹងចូលរួមការបណ្តុះបណ្តែលគឺជានរណខ្លះ។ ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តែលមួយលើក គបែបីមាន 
សិកា្ខែកាមមិនលើស ២៥នាក់។ ចូរពិចារណអំពីអត្ថបែយោជន៍នែការធ្វើការងារតាមរយៈកែុមការងារពហុវិស័យ ដើមែបីបងា្ហែញ 
អំពីអ្នកផ្តល់សែវាពហុវិស័យ និង/ឬ ដោយឡែក នៅក្នុងទីភា្នែក់ងារមួយ ដើមែបីផ្តែតលើពិធីសារ និងយន្តការ ផ្តល់របាយការណ៍  
និងធនធានជាក់លាក់របស់ទីភា្នែក់ងារនោះ។

៥� បែសិនបើមានសុវត្ថិភាព និង មានភាពសមសែប ចូរបែមូលសែណរីយ៉ូ ពីបុគ្គលិកសមែែប់យកមកបែើបែែស់ ដោយដក សែង់ 
ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគែ (ប៉ុន្តែ តែូវធ្វើក្នុងលក្ខណៈមួយដែលរកែសាឱែយបាននូវភាពអនាមិកជាដច់ខាត និង ធ្វើការផ្លែស់ប្តូរ 
ព័ត៌មានលម្អិត ដើមែបីធានាថាគ្មែននរណអាចសា្គែល់ករណីនោះ)។

៦� កែសមែួលរបៀបវារៈឱែយសែបតាមលក្ខខណ្ឌតមែូវនែបរិបទ និង សិកា្ខែកាមរបស់អ្នក ដោយកំណត់យកទមែង់ដែលល្អបំផុត 
សមែែប់ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តែល (វគ្គផ្តល់ការណែនាំចំនួន១ ឬ បំបែកជាចែើនថ្ងែ)។

៧� កែសមែួលលំហាត់ និងឯកសារសមែែប់ចែកជូន នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ ដើមែបីធានាថាលំហាត់ និងឯកសារទាំងនោះ មាន ភាព 
ពាក់ព័ន្ធ និង សមសែបសមែែប់បរិបទរបស់អ្នក។

៨� ជមែើសសមែែប់រយៈពែលពែញមួយថ្ងែ៖ ចូរទាក់ទងទៅអ្នកឯកទែសផ្នែក GBV នៅក្នុងទីភា្នែក់ងាររបស់អ្នក ឬ ក្នុងចំណោម ដែគូ 
នានា ដើមែបីអភិវឌែឍ និង អនុវត្តករណីសិកែសា និង ការសម្តែងតួអង្គ។
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សកម្មភាព
 y បងា្ហេញអំពីសារគន្លឹះសំខាន់ៗ

 y កេុមពិភាកេសានិងការបញ្ជេក់អំពីគោលគំនិត

ឧបករណ៍និងធនធាន
 y ឧបសម្ព័ន្ធ១៖គោលគំនិតសំខាន់ៗ

 y ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ឯកសារសមេេប់ចេកជូននិងធនធានបន្ថេម

 y កេដសផ្ទេំងធំនិងហ្វឺត

សារគន្លឹះ
 � និយមន័យនែ GBV៖ ជាពាកែយក្តែបរួមមួយសមែែប់សកម្មភាពបង្កគែែះ

ថា្នែក់ទំាងឡាយណ ដែលបែពែតឹ្តផិ្ទយុពីឆន្ទៈរបស់មនុសែសមា្នែក់ និងដែល
ផ្អែកលើភាពខុសគ្នែដែលសង្គមបានកំណត់ (ដូចជា យែនឌ័រ) រវាងបុរស 
និងស្តែ។ី ពាកែយនែះរប់បញ្ចលូសកម្មភាពទំាងឡាយណដែលបង្កគែែះ
ថា្នែក់ ឬការឈឺចាប់ផ្លវូកាយ ផ្លវូភែទ ឬផ្លវូចិត្ត ការគំរមកំហែងបែពែតឹ្តទង្វើ

បែបនែះ ការបង្ខតិបង្ខ ំនិងការដកហូតសែរីភាពដទែទៀត។ សកម្មភាព 
ទំាងនែះអាចកើតឡើងជាសាធារណៈ ឬ នៅកន្លែងឯកជន។

 � បែភែទ GBV៖ GBV អាចបែភែទជាអំពើហិងែសាផ្លវូកាយ ផ្លវូចិត្ត ឬ ផ្លវូ 
ភែទ។ គែប់បែភែទទំាងអស់នែ GBV បង្កឱែយមានផលវិបាករយៈពែលវែង
ធ្ងន់ធ្ងរ បុ៉ន្តែ គែអាចតែវូការឱែយមានការឆ្លើយតបខុសៗគ្នែសមែែប់អំពើ 
ហិងែសាបែភែទផែសែងៗគ្នែ។

 � ផលវិបាកនែ GBV៖ GBV បង្កឱែយមានផលវិបាកខាងផ្លវូចិត្ត សុខភាព/ 
ផ្លវូកាយ និង សង្គម។ ក្នងុការឆ្លើយតបចំពោះការបែែប់ឱែយដឹងអំពីករណី 
GBV មួយ យើងតែវូធានាថាយើងមិនបង្កើតឱែយមានគែែះថា្នែក់បន្ថែមទៀត 
ដោយការធ្វើឱែយជនរងគែែះបែឈមទៅនឹងការសងសឹកពីជនល្មើស ឬ 
គែសួាររបស់ជនល្មើស ការមាក់ងាយ ឬ ហិងែសាបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍ ឬ 
គែសួាររបស់ជនរងគែែះ ឬ ដោយការធ្វើឱែយកាន់តែរងគែែះបន្ថែមទៀត ឬ 

ការបនោ្ទែសជនរងគែែះសមែែប់ករណីហិងែសាដែលបានកើតឡើង។ 

សកម្មភាព
 y បងា្ហេញអំពីសារគន្លឹះសំខាន់ៗ

ឧបករណ៍និងធនធាន
 y កំណត់សមា្គេល់អំពីសាវតា

សារគន្លឹះ
 � ការណែនំានែះមានគោលដៅផ្តល់នូវព័ត៌មានមូលដ្ឋែន និង ធនធាន អំពី 

របៀបជួយដល់នរណមា្នែក់ បែសិនបើគែបែែប់អ្នកថាបានទទួលរងអំពើ 
ហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ។ ជំនាញដែលយើងនឹងរៀនក្នងុថ្ងែនែះ អាច 
យកមកអនុវត្តចំពោះជនទំាងឡាយណដែលមានសែចក្តតីែវូការ បុ៉ន្តែ  
យើងនឹងផ្តែតជាក់លាក់លើសា្ថែនភាពដែលពាក់ព័ន្ធជនរងគែែះនែអំពើ 
ហិងែសាទាក់ទងនឹងយែនឌ័រ។ 

 � អ្នកពំុមានតួនាទីក្នងុការស្វែងរកជនរងគែែះនែអំពើហិងែសាទាក់ទងនឹង 

យែនឌ័រទែ។ ការធ្វើបែបនែះអាចបង្កឱែយមានគែែះថា្នែក់កាន់តែខា្លែងំ។ 
ដោយឡែក យើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើជាបែភពធនធាន
ដ៏មានសារៈបែយោជន៍ បែសិន បើមាននរណមា្នែក់មកទាក់ទងយើងដើមែបី
សំុជំនួយ។

 � តួនាទីរបស់អ្នកគឺតែវូសា្តែប់ដោយមិនធ្វើការវិនិច្ឆយ័ និងផ្តល់ព័ត៌មាន ដែល 
តែមឹតែវូ និងមានបច្ចបុែបន្នភាព អំពីសែវាដែលមាន ពែមទំាងអនុញ្ញែតឱែយ 
ជនរងគែែះធ្វើការជែើសរីសដោយខ្លនួឯង។ 

 � អ្នកពំុមានតួនាទីផ្តល់បែកឹែសាយោបល់ ធ្វើកិច្ចសមា្ភែស ស្វែងយល់អំពី អ្វដីែល 
បានកើតឡើង និង ព័ត៌មានលម្អតិនានា បែែប់គែអំពីអ្វដីែលតែវូធ្វើ ឬ ផ្តល់ 
យោបល់ផ្ទែល់ខ្លនួនោះទែ។ 

 � ក្នងុនាមជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកមនុសែសធម៌ ភារកិច្ចរបស់យើង គឺតែវូគោរព 
និងការពារសិទ្ធ ិនិង សែចក្តតីែវូការរបស់ជនគែប់រូបដែលមានសែចក្តតីែវូ

ការ និង មិនធ្វើការសន្នដិ្ឋែន ឬ វិនិច្ឆយ័ទែ។ 

កន្លះថ្ងេ 
១៥នាទី

មួយថ្ងេ 
៣០នាទី

បេធានបទ

សារគន្លឹះសំខាន់ៗនិងរបៀបវារៈសមេេប់ផ្តល់ការណេនាំ៖
ខាងកែែមនែះគឺជារបៀបវារៈគំរូសមែែប់ផ្តល់ការណែនាំ ដែលអ្នកអាចកែសមែួលទៅតាមបរិបទ និងសែចក្តីតែូវការរបស់កែុមការងារ

អ្នក។ ពែលវែលាអបែបបរមាដែលតែូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ សមែែប់ផ្តល់ការណែនាំដល់កែុមការងារអំពីកូនសៀវភៅ មគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំ គឺ
តែូវបណ្តុះបណ្តែលរយៈពែលពែញមួយថ្ងែ ឬ ៧ម៉ែង ចែកនឹងចំនួនវគ្គក្នុងរយៈពែល ២-៣ សបា្តែហ៍ និងកែសមែួលទៅតាមទមែង់ជាចែើន
ផែសែងៗគ្នែ (ធ្វើបណ្តើររៀនបណ្តើរ ការហាត់ការងារផ្ទែល់។ល។)។ ការធ្វើបែបនែះអនុញ្ញែតឱែយមានពែលវែលាចែើនសមែែប់ពិភាកែសា 
និងកិច្ចសន្ទនា ដើមែបីស្វែងយល់ឱែយកាន់តែចែបាស់អំពីសារគន្លឹះសំខាន់ៗ ពែមទាំងគោលការណ៍ណែនាំនានា។ របៀបវារៈរយៈពែលកន្លះថ្ងែ 
តែូវបានដក់បញ្ចូល ពែមជាមួយនឹងការទទួលសា្គែល់អំពី តថភាពជាក់ស្តែងផ្នែកបែតិបត្តិការនែភាពអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរ។

បែសិនបើអ្នកមានពែលចែើន អ្នកអាចពងែកីវគ្គដោយបែើបែែស់ឯកសារយោង ដូចមានរយនាមនៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ២។ គបែបីផ្តែតការយក   
ចិត្តទុកដក់ដោះសែែយបញ្ហែឥរិយាបថដែលអាចបង្កគែែះថា្នែក់ដល់ជនរងគែែះ និងកែលម្អជំនាញទំនាក់ទំនងដែលផ្តែតលើជនរងគែែះ។ 

សេចក្តីផ្តើម

កន្លះថ្ងេ 
១៥នាទី

មួយថ្ងេ 
៣០នាទី

បេធានបទ តើអំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ(GBV)គឺជាអ្វី
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សកម្មភាព
 y បងា្ហេញអំពីសារគន្លឹះសំខាន់ៗ

 y លំហាត់អំពីការយល់ខុសធៀបនឹងការពិត

ឧបករណ៍និងធនធាន
 y កូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំសារគន្លឹះសំខាន់ៗនៅទំព័រ២និង៣និង

១៦(សមេេប់កុមារ)

 y ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ឯកសារសមេេប់ចេកជូនអំពីឥរិយាបថដេលផ្តេតលើជន

រងគេេះ

សារគន្លឹះ
 � បញ្ជែក់ឡើងវិញអំពីអាណត្តកិារងាររបស់អ្នកធ្វើការងារផ្នែកមនុសែសធម៌៖ 

រល់អ្នកអនុវត្តការងារផ្នែកមនុសែសធម៌ទំាងអស់ មានអាណត្តកិារងារក្នងុ 

ការផ្តល់កិច្ចគំទែដោយមិនធ្វើការ វិនិច្ឆយ័ និង មិនរីសអើង ចំពោះជន 

ដែល មានសែចក្តតីែវូការ ដោយមិនបែកាន់អំពី៖

 y យែនឌ័រ

 y ទំនោរផ្លូវភែទ

 y អត្តសញ្ញែណយែនឌ័រ 

 y សា្ថែនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍

 y ពិការភាព

 y អាយុ

 y ជាតិពន្ធុ/កុលសម្ព័ន្ធ/ជាតិសាសន៍/សាសនា

 y អ្នកដែលបានបែពែឹត្តហិងែសា និង

 y សា្ថែនភាពដែលអំពើហិងែសាតែូវបានបែពែឹត្ត។

 � តួនាទីរបស់អ្នកគឺតែវូសា្តែប់ដោយមិនធ្វើការវិនិច្ឆយ័ និងផ្តល់ព័ត៌មាន ដែល 

តែមឹតែវូ និងមានបច្ចបុែបន្នភាព អំពីសែវាដែលមាន ពែមទំាងអនុញ្ញែតឱែយ 

ជនរងគែែះធ្វើការជែើសរីសដោយខ្លនួឯង។

 � អ្នកពំុមានតួនាទីផ្តល់បែកឹែសាយោបល់ ធ្វើកិច្ចសមា្ភែស ស្វែងយល់អំពីអ្វដីែល 

បានកើតឡើង និងព័ត៌មានលម្អតិនានា បែែប់គែអំពីអ្វដីែលតែវូធ្វើ ឬ ផ្តល់ 

យោបល់ផ្ទែល់ខ្លនួនោះទែ។

 � ជនរងគែែះគែប់រូបមានសែចក្តតីែវូការផែសែងៗគ្នែ ដូច្នែះគន្លះឹ ដ៏សំខាន់គឺ 

តែវូ សា្តែប់ និង ធានាថាពួកគែគឺជាអ្នកដែលធ្វើរល់ការសមែែចចិត្ត ទំាងអស់  

ដោយយើងជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន។ 

 � អនុវត្តអភិកែមផ្តែតយកចិត្តទុកដក់លើជនរងគែែះ ដែលមានន័យថា 

អ្នកអនុវត្ត៖

 y ការគោរព៖រល់ចំណត់ការដែលអ្នកធ្វើ តែូវអនុវត្តតាមគោលការ

ណ៍នែការគោរពចំពោះជមែើស បំណងបែែថា្នែ សិទ្ធិ និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរ 

របស់ជនរងគែែះ។ 

 y សុវត្ថិភាព៖ សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់ជនរងគែែះគឺជាអាទិភាព

ទី១ សមែែប់គែប់តួអង្គអនុវត្តការងារទាំង អស់។

 y ការរកេសាការសមា្ងេត់៖ មនុសែសមានសិទ្ធិជែើសរីសបែែប់ ឬ មិនបែែប់

អំពីរឿងរ៉ែវរបស់ពួកគែទៅនរណមា្នែក់។ ការរកែសាការសមា្ងែត់ មាន  

ន័យថាជាការមិនចែករំលែកព័ត៌មានណមួយទៅនរណមា្នែក់ 

ដោយ គ្មែនការអនុញ្ញែតពីជនរងគែែះ ទោះនៅពែលណក៏ដោយ។

 y ការមិនរើសអើង៖ការផ្តល់ការបែពែឹត្តិដោយស្មើភាព និង យុត្តិធម៌ 

ចំពោះជនទាំងឡាយណដែលតែូវការជំនួយ។ 

សកម្មភាព
 y បទបងា្ហេញ

ឧបករណ៍និងធនធាន
 y កូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំតារាងលំហូរទំព័រ៤និងឯកសារ

ព័ត៌មានទំព័រ៥-៦

សារគន្លឹះ
 � ណែនំាឱែយសា្គែល់អំពីកូនសៀវភៅមគ្គទុ្ទែសក៍ណែនំា។

 � នៅក្នងុតំបន់របស់យើង យើងពំុមានតួអង្គដែលធ្វើការងារផ្នែក GBV ដែល 

អាចផ្តល់ការថែទំា និងសែវាឯកទែស ជូនជនរងគែែះនែអំពើហិងែសាទាក់ 

ទងនឹងយែនឌ័រឡើយ។

 � អ្វដីែលយើងមានគឺជាសែវាមួយចំនួនដែលអាចមានបែយោជន៍ចំពោះ 

សែចក្តតីែវូការរបស់ជនរងគែែះ។

 � បំពែញឯកសារព័ត៌មាន នៅក្នងុកូនសៀវភៅមគ្គទុ្ទែសក៍ណែនំា។

 � នែះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងអាចចែករំលែកជាមួយជនរងគែែះបាន និង 

កែែយមក វាគឺជាជមែើសរបស់ជនរងគែែះ ក្នងុការសមែែចចិត្ត 

ថាតើពួកគែចង់ទទួលបានសែវាទំាងនែះ ដែរឬទែ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសែវា 

របៀបទទួលបានសែវា និង ជនបង្គែល)។ 

បេធានបទ

បេធានបទ

គោលការណ៍ណេនាំនិងការឆ្លើយតបបេកបដោយសុវត្ថិភាព

រៀបចំ

កន្លះថ្ងេ 
១៥នាទី

មួយថ្ងេ 
៣០នាទី

កន្លះថ្ងេ 
១៥នាទី

មួយថ្ងេ 
៣០នាទី
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បេធានបទ

បេធានបទ

មើលនិងសា្តេប់

ភា្ជេប់ទំនាក់ទំនង

កន្លះថ្ងេ 
១ម៉េង

មួយថ្ងេ 
២�៥ម៉េង

កន្លះថ្ងេ 
១ម៉េង

មួយថ្ងេ 
១�៥ម៉េង

សកម្មភាព
 y បទបងា្ហេញនិងកេុមពិភាកេសា

ឧបករណ៍និងធនធាន
 y កូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំអំពីអ្វីដេលតេូវធ្វើនិងអ្វីដេលមិនតេូវធ្វើ

សមេេប់មើលទំព័រ៧និងសា្តេប់ទំព័រ៨;ការយល់ឃើញរបស់ជនរង

គេេះទំព័រ១១,ការពណ៌នាអំពីការមើលទំព័រ១៣,ការពណ៌នាអំពីការ

សា្តេប់ទំព័រ១៤,ផ្នេកអំពីកុមារស្តីពីមើលនិងសា្តេប់ទំព័រ១៧និង១៨។

 y ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ឯកសារសមេេប់ចេកជូនអំពីជំនាញទំនាក់ទំនងដេលផ្តេត

លើជនរងគេេះ

មួយថ្ងេពេញ៖ការសម្តែងតួអង្គ (ទាក់ទងទៅអ្នកឯកទែសផ្នែក GBV ដើមែបី 

អភិវឌែឍការសម្តែងតួអង្គដែលមានភាពជាក់លាក់ទៅតាមបរិបទ)

សារគន្លឹះ
 � កំណត់សមា្គែល់សមែែប់អ្នកសមែបសមែលួ៖ ចូរពិចារណ សហការ  

សមែបសមែលួផ្នែកនែះជាមួយអ្នកឯកទែសផ្នែក GBV ណមា្នែក់។ 
 � មិនតែវូមិនអើពើចំពោះនរណមា្នែក់ដែលកំពុងពែយាយាមទាក់ទងដើមែបីសំុ 

ការគំទែឡើយ។
 � សែចក្តតីែវូការរបស់ជនរងគែែះគឺជាអាទិភាពទី១។
 � រកែសាការសមា្ងែត់។ មិនតែវូធ្វើការចងកែងឯកសារណមួយ អំពីជនរងគែែះ 

ឬ ហែតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងឡើយ មានន័យថា មិនតែវូកត់តែែ 
ថតរូប កះហៅគ្នែបែជំុជាកែមុ ជាមួយជនរងគែែះ ទាក់ទងទៅបែព័ន្ធផែសព្វ
ផែសាយថតសម្លែងកិច្ចសន្ទនាដោយបែើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ឬ ឧបករណ៍ដទែ 

ទៀត ឡើយ។ 
 � អនុញ្ញែតឱែយជនរងគែែះបញ្ចែញអារម្មណ៍របស់ពួកគែ ទោះក្នងុទមែង់ ណ 

ក៏ ដោយ ៖ មនុសែសមួយចំនួនមានភាពស្ងៀមសា្ងែត់ អ្នកខ្លះទៀតមាន 
អារម្មណ៍ ខឹង សមែបារ និងសែែកខា្លែងំៗ និងអ្នកខ្លះទៀតអាចសែែកយំ។ល។ 
ចូរសា្តែប់ជនរងគែែះ និងសួរថាតើអ្នកអាចជួយពួកគែបានដោយរបៀប
ណ។ មិនតែវូសួរសំនួរអំពីអ្វដីែលបានកើតឡើង ឬ ព័ត៌មានលម្អតិអំពី 
ហែតុការណ៍ឡើយ ដោយឡែកគបែបីសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកមានវត្តមានដើមែបី  
សា្តែប់នូវអ្វដីែលជនរងគែែះចង់ចែករំលែក។

 � តែវូដឹងបែសិនបើអ្នកយល់ឃើញថាអ្នកកំពុងស្ថតិក្នងុសា្ថែនភាពមួយដែល
គ្មែនសុវត្ថភិាពសមែែប់ជនរងគែែះ ឬ សមែែប់ខ្លនួឯង។ អាចមានជន 
បង្គែលផែសែងទៀតដែលមានសមត្ថភាពផ្តល់ការគំទែបានល្អជានៅក្នងុ 
សែណរីយូ៉នែះ។ 
 y កំណត់សមា្គែល់សមែែប់អ្នកសមែបសមែួល៖ 

ណែនាំឱែយសា្គែល់អំពីពិធីសារ PSEA និង នីតិវិធីពាក់ព័ន្ធដទែទៀតនៅ
ក្នងុបរិបទរបស់អ្នក រប់បញ្ចលូដែនកំណត់នែការរកែសាការសមា្ងែត់ 
លក្ខខណ្ឌតមែូវនែការចែករំលែកព័ត៌មាន/ការផ្តល់របាយការណ៍ និង 
ការពិចារណសមែែប់កុមារ។

 � ចងចំា៖ បែសិនបើអ្នកចង់ស្វែងរកកិច្ចគំទែពីបែធានកែមុ ឬ អ្នកអនុវត្តការ
ងារផ្នែកមនុសែសធម៌ដទែទៀត តែវូសំុការអនុញ្ញែតពីជនរងគែែះជាមុន ជា 
និច្ច រួមទំាងការបែែប់ជនរងគែែះឱែយដឹងថាតើអ្នកចង់និយាយជាមួយ 
នរណ ហែតុអ្វបីានជាអ្នកចង់និយាយជាមួយពួកគែ និង តើអ្នកនឹងចែករំ
លែកព័ត៌មានអ្វខី្លះ។ បែសិនបើជនរងគែែះពំុមានអារម្មណ៍ងាយសែលួ ឬ 
បែកែកភា្លែមៗចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ពួកគែ ចូរជួយដល់ពួកគែ 

ដោយបែើបែែស់ឧបករណ៍នៅក្នងុកូនសៀវភៅមគ្គទុ្ទែសក៍ណែនំានែះ។  

សកម្មភាព
 y បទបងា្ហេញនិងកេុមពិភាកេសា

ឧបករណ៍និងធនធាន
 y កូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំអំពីអ្វីដេលតេូវធ្វើនិងអ្វីដេលមិនតេូវធ្វើ

ទំព័រ៩-១០,ការពណ៌នាអំពីការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងទំព័រ១៥,ផ្នេកអំពីកុមារ

ស្តីពីការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងទំព័រ១៩។

សារគន្លឹះ
 � កំណត់សមា្គែល់សមែែប់អ្នកសមែបសមែលួ៖ ចូរពិចារណ សហការ 

សមែប សមែលួជាមួយអ្នកឯកទែសផ្នែក GBV ណមា្នែក់។ 
 � តួនាទីចមែបងរបស់អ្នកគឺតែវូផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសែវាដទែទៀត បែសិន បើ 

មាន។ បែសិនបើមានសែវា ចូរផ្តល់ព័ត៌មានដែលតែមឹតែវូ ជូនជនរងគែែះ 
អំពីសែវាដែលមាន ឬ ជមែើសនានាដើមែបីឱែយកាន់តែមានផសុកភាព។

 � បែសិនបើពំុមានសែវា អ្នកចំាបាច់តែវូនិយាយដោយសោ្មែះតែង់ជាមួយជនរង 
គែែះ ដោយទទួលសា្គែល់សែចក្តកីា្លែហានរបស់ជនរងគែែះដែលបានចែក
រំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគែជាមួយអ្នក បងា្ហែញឱែយឃើញថាអ្នកសោក
សា្តែយដែលអ្នកមិនអាចជួយអ្វបីានលើសពីនែះ និង ផ្តល់ឱែយជនរងគែែះនូវ
ភាពថ្លែថ្នរូឱែយបានចែើនបំផុតទៅតាមដែលអាចធ្វើបាន ក្នងុពែលសន្ទនា។ 

 � បញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាដោយការយល់ចិត្ត។ សូម ចងចំាថាតួនាទីរបស់អ្នកគឺ 
ផ្តល់ ការគំទែដល់ជនរងគែែះចំពោះការសមែែចចិត្ត និងជមែើសរបស់ 
ពួក គែ សូមែបីតែជនរងគែែះមិនធ្វើការសមែែចចិត្ត ឬ ធ្វើការជែើសរីស អ្វ ីក៏ 
ដោយ។ មិនតែវូជួបជាមួយជនរងគែែះម្តងហើយម្តងទៀត ផ្តល់បែកឹែសា 
យោបល់ ឬ បុ៉នប៉ងធ្វើការគែប់គែងករណីរបស់ជនរងគែែះឡើយ។

 � កែែយពែលដែលអ្នកបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនា ចូរអនុវត្តតាមពិធីសារជាក់លាក់ 

របស់ទីភា្នែក់ងារ សមែែប់ការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីសា្ថែនភាពបែបនែះ។ 
 ––កំណត់សមា្គែល់សមែែប់អ្នកសមែបសមែលួ៖ ទាមទារឱែយធ្វើការរៀបចំ 

ដើមែបីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អតិ។
 y មិនតែវូចែករំលែកព័ត៌មានអំពីជនរងគែែះ ឬ ហែតុការណ៍ដែលបានកើត
ឡើងជាមួយនរណមា្នែក់ឡើយ។ ចំាបាច់តែវូចងចំាថា អ្នកអាចធ្វើអ្វីៗ គែប់
យ៉ាែងបានតែមឹតែវូ បុ៉ន្តែអ្នកមិនអាចដោះសែែយបទពិសោធន៍ដែលមនុសែស
មា្នែក់នែះបានជួបបែទះ  ឬ បំបាត់ ការឈឺចាប់របស់គត់បានឡើយ។ ការ
សា្តែប់បទពិសោធន៍ដែលអ្នកដទែបានជួបបែទះ អាចធ្វើឱែយអ្នកទទួលរងនូវ
បទពិសោធន៍នែការឈឺចាប់ និង ការប៉ះ ទង្គចិផ្លវូចិត្តរបស់ពួកគែ ដែល  
ចំណុចនែះតែវូបានគែសា្គែល់ថាជាការប៉ះ ទង្គចិផ្លវូចិត្តដោយបែយោល។ 
ចូរ គិតអំពីរបៀបថែទំាខ្លនួអ្នក នៅពែលដែលអារម្មណ៍ទំាងនែះជែៀតចូល
ក្នងុខ្លនួអ្នក។  ចូរទាក់ទងទៅបែព័ន្ធ និង បណ្តែញគំទែរបស់អ្នក ដើមែបី 
ទទួល បានការលើកទឹកចិត្ត និង ស្វែងរក កិច្ចគំទែ។  ––កំណត់សមា្គែល់ 
សមែែប់អ្នកសមែបសមែលួ៖ ផ្តល់ធនធានអំពីជមែើសថែទំា សមែែប់ 
បុគ្គលិក រួមទំាងការផ្តល់លំហរសុវត្ថភិាពជាមួយបែធានកែមុ ដើមែបីទទួល
បានកិច្ចគំទែផ្នែកចិត្តសង្គម។ 

 � បែសិនបើអ្នកបារម្ភអំពីសុខុមាលភាពរបស់ជនរងគែែះ ឬ បែសិនបើជន 
រងគែែះបានទទួលកិច្ចគំទែសមសែប ចូរធ្វើការតាមដនដោយផ្ទែល់ជាមួយ
អ្នកផ្តល់សែវា។ មិនតែវូទាក់ទងទៅជនរងគែែះដោយផ្ទែល់ឡើយ។

 � អាសែយ័ដោយអំពើហិងែសាមានដំណើរការជារង្វង់ អ្នកអាចមើលឃើញ 
មនុសែស មា្នែក់នែះម្តងទៀត ឬ ដឹងថាពួកគែទទួលរងហែតុការណ៍ហិងែសាដទែ
ទៀត។ អ្នកមិនអាចផ្លែស់ប្តរូបទពិសោធន៍របស់ពួកគែបានឡើយ បុ៉ន្តែ អ្នក 
អាចសា្តែប់ ជនរងគែែះដោយមិនធ្វើការវិនិច្ឆយ័ក្នងុអំឡុងពែលនែហែតុ 
ការណ៍នីមួយៗ មិនចំពោះថា អ្នកធា្លែប់ ឬ មិនធា្លែប់និយាយជាមួយពួកគែពី 
មុនមកឡើយ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ១៖គោលគំនិតគន្លឹះសំខាន់ៗ

តើអំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រគឺជាអ្វី?
អំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (GBV) គឺជាពាកែយក្តែបរួមមួយសមែែប់សកម្មភាពបង្កគែែះថា្នែក់ទាំងឡាយណ ដែលបែពែឹត្តិផ្ទុយពី

ឆន្ទៈរបស់មនុសែសមា្នែក់ និង ដែលផ្អែកលើភាពខុសគ្នែដែលសង្គមបានកំណត់ (ដូចជា យែនឌ័រ) រវាងបុរស និង ស្តែី។ ពាកែយនែះរប់បញ្ចូល
សកម្មភាពទាំងឡាយណដែលបង្កគែែះថា្នែក់ ឬ ការឈឺចាប់ផ្លូវកាយ ផ្លូវភែទ ឬ ផ្លូវចិត្ត ការគំរមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំ និង ការដកហូត 
សែរីភាព ដទែទៀត។ សកម្មភាពទាំងនែះអាចកើតឡើងជាសាធារណៈ ឬ នៅកន្លែងឯកជន។

យេនឌ័រសំដៅចំពោះភាពខុសគ្នែផ្នែកសង្គម រវាងបុរស និង ស្តែីតាមរយៈការរៀនសូតែ។ បើទោះបីជាបានចាក់ឫសគល់យា៉ែងជែែនៅ
ក្នុងគែប់វបែបធម៌ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នែផ្នែកសង្គមមានការបែែបែួលជាបន្តបនា្ទែប់ និងមានភាពខុសគ្នែយា៉ែងទូលំទូលាយ ទាំង នៅ ក្នុង 
វបែបធម៌តែមួយ និង រវាងវបែបធម៌ផែសែងៗគ្នែ។ "យែនឌ័រ" កំណត់អំពីតួនាទី ការទទួលខុសតែូវ ឱកាស បុព្វសិទ្ធ ការរំពឹងទុក និង ភាព មាន 
កមែិត សមែែប់បុរស និង ស្តែីនៅក្នុងគែប់វបែបធម៌ទាំងអស់។

ឧទាហរណ៍នេកតា្តេដេលរួមចំណេកបង្កឱេយមានGBVក្នុងសា្ថេនភាពអាសន្នឬការជម្លៀស៖
 y ការគំរមកំហែងថ្មី/ទមែង់ថ្មីនែ GBV ទាក់ទងនឹងជម្លែះ

 y កង្វះភាពឯកជន ភាពកកកុញ និង កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានសែចក្តីតែូវការមូលដ្ឋែន

 y ការរៀបចំផ្តល់ជំនួយមនុសែសធម៌ បង្កើន ឬ នាំឱែយមានហានិភ័យ GBV ថ្មី

 y ការបែកពីសមាជិកគែួសារ ខ្វះឯកសារ ការរីសអើង នៅពែលចុះបញ្ជី

 y ការអវត្តមានយន្តការសង្គមដែលផ្តល់កិច្ចការពារ និង អាកបែបកិរិយាដែលកំណត់ចែញនូវនិយាមនានា

 y ភាពងាយរងគែែះ និងការពឹងផ្អែកមានការកើនឡើង ពែម ទាំងមានការកែងបែវ័ញ្ច

 y ការបងា្ហែញឱែយឃើញនូវសកា្កែនុពលនែអំណចថ្មី ចំពោះតួអង្គដែលធ្វើការងារផ្នែកមនុសែសធម៌។

តើអ្វីទៅជាបុព្វហេតុបណា្តេលឱេយមានGBV?
តើអ្វីខ្លះជាកតា្តេរួមចំណេកបង្កឱេយមានGBV?

GBVបណា្តេលពីវិសមភាពយេនឌ័រនិងការរំលោភអំណាច។ នរណក៏អាច ទទួលរង GBV ដែរ រួមទាំង បុរស កុមារ និង កែុមដែល 
មាន ទំនោរផ្លូវភែទ និងយែនឌ័រ  ដែលងាយរងគែែះ។ សែបពែលជាមួយគ្នែនែះ ស្តែី និងកុមារី ទទួលរងផលប៉ះពាល់យា៉ែងខា្លែំងពីអំពើ  
ហិងែសាដែលបែពែឹត្តដោយបុរសដើមែបីបនា្ទែប ឋានៈ មិនផ្តល់ភាពអង់អាច ដក់ទណ្ឌកម្ម ឬតែួតតែែលើស្តែី និងកុមារី ។ យែនឌ័ររបស់ជនល្មើស  
និង ជនរងគែែះ គឺជាចំណុចសំខាន់ ដោយវាមិនតែឹមតែជាកតា្តែកំណត់ ចំពោះការលើកទឹកចិត្តឱែយបែពែឹត្តអំពើហិងែសាប៉ុណោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែវាក៏ 
ជាកតា្តែកំណត់ចំពោះរបៀបដែលសង្គមថ្កែលទោស ឬ ឆ្លើយតប ទៅនឹងអំពើហិងែសាផងដែរ។

កតា្តេរួមចំណេក គឺជាអ្វីមែយា៉ែងដែលធ្វើឱែយបញ្ហែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ កតា្តែនានាដែល រួមចំណែកបណ្តែលឱែយមាន GBV មានភាពខុសៗ គ្នែ 
ទៅតាមទីកន្លែង បែជាជន  និងបែភែទGBV។ មានសា្ថែនភាពជាចែើនដែលធ្វើឱែយGBV កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ជាពិសែសក្នុងសា្ថែនភាពអាសន្ន 
ដូចមានរយនាមខាងកែែម។ បើទោះជាដូច្នែះក្តី ឧទាហរណ៍ទាំងនែះគូសបញ្ជែក់អំពីសារៈសំខាន់នែការដោះសែែយបញ្ហែ GBV តាម 
រយៈ អន្តរគមន៍ទូលំទូលាយ ដែលកំណត់គោលដៅទៅលើបែភែទហានិភ័យផែសែងៗគ្នែ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ១៖គោលគំនិតគន្លឹះសំខាន់ៗ(ត)

តើបេភេទGBVមានអ្វីខ្លះ?

អំពើហិងេសាផ្លូវភេទ
សកម្មភាពផ្លូវភែទទាំងឡាយណដែលបានសមែែច ឬ ប៉ុនប៉ងបែពែឹត្តផ្ទុយពី

ឆន្ទៈរបស់មនុសែសមា្នែក់ ឬ អ្នកដែលមិនអាចផ្តល់ការអនុញ្ញែតបាន។ ទមែង់នែ អំពើ 
ហិងែសាផ្លូវភែទរួមមាន ការរំលោភសែពសន្ថវៈ (សកម្មភាពផ្លូវភែទដោយបង្ខំ រប់ 
បញ្ចូលទាំងការបែពែឹត្តពីដែគូស្និទ្ធសា្នែល/ប្តី) ការបែទូស្តកែរ្តិ៍ភែទ ការរំលោភបំពាន 
ផ្លូវភែទកុមារ ការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទដោយជនណមា្នែក់ដែលស្ថិតក្នុងមុខតំណែង
មានអំណច (ដូចជាបុគ្គលិកមនុសែសធម៌) ឬ ដើមែបីជាថ្នូរនឹងបែែក់ សែវាកម្ម ឬ 
ទំនិញ។

អំពើហិងេសាផ្លូវកាយ
អំពើហិងែសាផ្លូវកាយដែលពុំមានលក្ខណៈផ្លូវភែទ។ ទមែង់នែអំពើហិងែសាបែប

នែះរមែងតែងកើតឡើង នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែគូស្និទ្ធសា្នែល។ វាអាចរួមមាន 
ទមែង់មួយចំនួននែសកម្មភាពហិងែសា ឬ ការមិនអើពើ ដែលបង្កឱែយមានការឈឺចាប់ 
ផ្លូវកាយ ឬ របួសសា្នែម។ ឧទាហរណ៍រួមមាន៖ ការវាយដំ ការទះកំផ្លៀង ការ 
ធ្វើឱែយថប់ដង្ហើម ការចែែន ការចាប់ចែបាច់ខា្លែំងៗ ការក្តិច ការខាំ ការបោចសក់ 
ការធ្វើឱែយរលាក ការចែបាច់ក ការធ្វើឱែយមុត ការបាញ់ ឬ ការបែើអាវុធណមួយ។

អំពើហិងេសាផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្ត
នែះគឺជាការបង្កឱែយមានការឈឺចាប់ ឬ របួសផ្លូវចិត្ត។ ចំណុចនែះរប់បញ្ចូល  

អំពើហិងែសាដែលបែពែឹត្តក្នុងលក្ខណៈមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវកាយ ដែលជាធម្មតា 
បែពែឹត្តដោយដែគូស្និទ្ធសា្នែល ឬ ជនដែលស្ថិតក្នុងមុខតំណែងមានអំណច។ 
ឧទាហរណ៍ ទមែង់នែអំពើហិងែសាផ្លូវអារម្មណ៍ និង ផ្លូវចិត្ត រួមមានការបៀត បៀន 
ដោយពាកែយសម្តី។

អំពើហិងេសាផ្នេកសង្គមឬសេដ្ឋកិច្ច
ចំណុចនែះរប់បញ្ចូលអំពើហិងែសាដែលបែពែឹត្តក្នុងលក្ខណៈអរូបវ័ន្ត ឬ បង្កប់ 

នៅ ក្នុងចែបាប់ និងគោលនយោបាយដែលបដិសែធន៍ចំពោះស្តែី និងកុមារី ពែមទាំង 
កែុម ងាយរងគែែះដទែទៀត ការទទួលបានបែែក់ចំណូល សែវាហិរញ្ញវត្ថុ ទែពែយ 
សមែបត្ត ិនិង ឱកាសនានាក្នងុសង្គម ដើមែបីមានភាពរីកចមែើន។ ឧទាហរណ៍រួម មាន៖ 
(១) ការរីសអើង និង/ឬ ការបដិសែធន៍ ចំពោះឱកាស សែវាកម្ម ឬ ធនធាន (២
) ការបដិសែធន៍ចំពោះការទទួលបានការអប់រំ ជំនួយផ្នែកសុខភាព ឬ ការងារ 
ដែល ទទួលបានបែែក់កមែែ និង/ឬ (៣) ការបដិសែធន៍ចំពោះសិទ្ធិលើទែពែយ 
សមែបត្តិ។ សមាជិកគែួសារ សមាជិកសហគមន៍ សង្គម សា្ថែប័ន និង អង្គការនានា 
អាចបែពែឹត្តអំពើហិងែសាបែភែទនែះ។

ការអនុវត្តបេបបេពេណីដេលមានដោយ
គេេះថា្នេក់មួយចំនួនក៏អាចចាត់ទុកថា ជា 
បែភែទនែ GBV ផងដែរ បែសិនបើការ 
អនុវត្តទំាងនោះមានចែតនារកែសាឋានៈរបស់
ស្តែី និងកុមារក្នុងសង្គមឱែយទាបជាង 
បុរស។ ក្នុងចំណោមការបែពែឹត្តទាំងនែះ 
ឧទាហរណ៍មួយចំនួនរួមមាន ការកាត់ 
បែដប់ ភែទស្តែី (FGM) ការបង្ខំរៀបការ 
និងការរៀបការវ័យក្មែង និង ការសមា្លែប់
ដើមែបីរកែសាកិត្តិយសគែួសារ។

អំពើហិងេសាពីដេគូស្នទិ្ធសា្នេលដេលតេវូ
បានគេសា្គេល់ថាជាអំពើហិងេសាក្នុងគេួសារ
ផងដេរ គឺជាទមែង់មួយនែការបែពែឹត្ត  
រំលោភបំពានក្នុងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធសា្នែល
មួយ  រប់បញ្ចូលទាំងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍
ពិពាហ៍ ដែលមនុសែសមា្នែក់ បែើបែែស់ដើមែបី 
ទទួលបានអំណច ឬ រកែសាអំណច និង 
ការគែប់គែងទៅលើមនុសែសមា្នែក់ទៀត ។ 
ទមែង់នែះរមែងតែងពាក់ព័ន្ធអំពើហិងែសា
ជា ចែើនបែភែទផែសែងៗគ្នែ រប់បញ្ចលូទំាង 
អំពើហិងែសាផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកាយ និងផ្លូវភែទ 
រុែំរ៉ែ។
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ផលវិបាកសុខភាពផ្លូវកាយ ផលវិបាកសុខភាពផ្លូវចិត្ត ផលវិបាកផ្នេកសង្គម

របួសផ្លូវកាយ ការធា្លែក់ទឹកចិត្ត និង ភាពកែៀមកែំ ការបនោ្ទែសជនរងគែែះ

ពិការ ការភ័យខា្លែច និង ការថប់បារម្ភ ការមាក់ងាយ

ជំងឺកាមរោគ រប់បញ្ចូលទាំងមែរោគ
អែដស៍

ការបនោ្ទែសខ្លួនឯង ការមានអារម្មណ៍ខុសឆ្គង 
និង ភាពអាមា៉ែស់

ការបដិសែធន៍ និង ការដែលតែូវគែួសារ 
និង/ឬ សហគមន៍ដក់ឱែយនៅដច់ដោយឡែក

ការមានកូនមិនតាមបែែថា្នែ ការទទួលរងវិបត្តិការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តសារឡើង
វិញ ការសែមែឃើញហែតុការឡើងវិញ

ការរៀបការដោយបង្ខំ

ការរំលូតកូនដោយគ្មែនសុវត្ថិភាព 
ការរលូតកូន

ការគែចពីកន្លែង ឬ សា្ថែនភាពមួយចំនួន 
រស់នៅដច់ដោយឡែកពីគែឯង

សមត្ថភាព/ការរួមចំណែករកបែែក់មានការ 
ធា្លែក់ចុះ

ដំបៅសុីរូងដោយសាររបួសចែំដែល កំហឹង ភាពកែីកែកើនឡើង

ការឈឺចាប់រុែំរ៉ែ ពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ ឬ ចងចាំ ហានិភ័យនែការរងគែែះម្តងទៀត

វិបត្តិក្នុងការគែង និងការទទួលទាន បង្កគែែះថា្នែក់ចំពោះខ្លួនឯង សា្លែប់/ការសមា្លែប់ខ្លួនដើមែបីរកែសាកិត្តិយស 
គែួសារ 

សា្លែប់ រួមទាំងការធ្វើអត្តឃាត គំនិត/សកម្មភាពចង់ធ្វើអត្តឃាត

កិច្ចការពារពីការកេងបេវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ(PSEA)
កិច្ចការពារពីការកែងបែវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ គឺជាពាកែយមួយដែលតែូវបានបែើបែែស់ ដើមែបីសំដៅចំពោះជំហាន

នានាដែលតែូវបានធ្វើឡើង ដើមែបីការពារជនងាយរងគែែះពីការកែងបែវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ ដែលបែពែឹត្តដោយ  
តួអង្គដែលធ្វើការងារផ្នែកមនុសែសធម៌ និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ រប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកជំនួយមនុសែសធម៌ អ្នកស្ម័គែចិត្ត សន្តិសុខ 
អ្នកម៉ែការ បុគ្គលិកបែសកកម្មរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ អ្នករកែសាសន្តិភាព អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសែវា សមែែប់គោលបំណង 
មនុសែសធម៌។ល។

តើអ្វីផលវិបាកនេGBVចំពោះជនរងគេេះមានអ្វីខ្លះ?
GBV ប៉ះពាល់យា៉ែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពផ្លូវភែទ  ផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគែែះភា្លែមៗ ពែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឱែយមានហានិភ័យ

កាន់តែខ្ពស់ចំពោះបញ្ហែសុខភាពនៅពែលអនាគត។ អំពើហិងែសាយែនឌ័រ គឺជាបទពិសោធន៍ដែលគំរាមកំហេងដល់អាយុជីវិត ក្នុងនោះ 
ផលវិបាកមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើង រួមមានដូចជា៖
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ឧបសម្ព័ន្ធ១៖គោលគំនិតគន្លឹះសំខាន់ៗ(ត)

វាមានសារៈបែយោជន៍ក្នុងការស្វែងយល់អំពីសកា្តែនុពលនែផលវិបាករបសG់BV ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបែពែឹត្ត និង ជមែើស 
របស់ ជនរងគែែះ កែែយពែលទទួលរងបទពិសោធន៍នែអំពើហិងែសា។ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរ ដែលតែូវជៀសវាងបង្កគែែះថា្នែក់បន្ថែមទៀត 
ដោយការលើកឡើងអំពីផលវិបាកអវិជ្ជមាននានា ដូចជាការបនោ្ទែសជនរងគែែះសមែែប់ហែតុការណ៍អំពើហិងែសាដែលនាងបានជួបបែទះ 
ឬ តាមរយៈការកាត់បន្ថយបែតិកម្មរបស់ជនរងគែែះមកកមែិតអបែបបរមា។

ជាចុងកែែយ ផលវិបាកផ្នែកសង្គមទៅលើជនរងគែែះ គឺជាមូលហែតុចមែបងមួយដែលយើងតែូវធានារកែសាការសមា្ងែត់។ ជនរងគែែះ 
នឹងមិនស្វែងរកជំនួយឡើយ បែសិនបើពួកគែបារម្ភថាមនុសែសគែប់គ្នែនឹងដឹងរឿងនៅក្នុងគែួសារ ឬ សហគមន៍របស់ពួកគែ ដោយសារការ
ភ័យខា្លែចផលវិបាកផ្នែកសង្គម។ កាលណអ្នកបង្កើតឱែយមានការជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ តាមរយៈការសង្កត់ធ្ងន់ និង ការថែរកែសាការសមា្ងែត់ 
ជនរងគែែះនឹងទុកចិត្តអ្នក ហើយនឹងមករកអ្នកដើមែបីសុំជំនួយ។

តើជនរងគេេះនេGBVតេូវការអ្វី?
ដោយសារមានផលវិបាកចែើននែGBV ដូចមានរយនាមខាងលើ ដូច្នែះ ជនរងគែែះភាគចែើនក៏មានសែចក្តីតែូវការជាចែើនផែសែងៗ

គ្នែដែរ។ មិនមែនជនរងគែែះគែប់រូបសុទ្ធតែមានបែតិកម្មដូចគ្នែ ឬ មានសែចក្តីតែូវការដូចគ្នែនោះទែ ដូច្នែះ រឿងដំបូងគែបង្អស់ដែលតែូវធ្វើគឺ 
សា្តែប់ជនរងគែែះ និង សួរជនរងគែែះថាតើពួកគែតែូវការអ្វី ជាជាងសន្និដ្ឋែនថាសែចក្តីតែូវការបនា្ទែន់បំផុតមានអ្វីខ្លះ។ ជនរងគែែះ ក៏ 
តែូវការឱែយគែជឿ និងមិនរងការស្តីបនោ្ទែសចំពោះអំពើហិងែសាដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគែផងដែរ ដើមែបីកសាងឱែយមានការជឿទុកចិត្ត 
និងធានាថាពួកគែមានអារម្មណ៍ងាយសែួលក្នុងការមកសុំជំនួយ។

សុវត្ថិភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគែែះ និងខ្លួនអ្នកផ្ទែល់ គបែបីជាអាទិភាពដំបូងគែបង្អស់ នៅពែលដែលករណី GBV មួយ 
តែូវបានបែែប់ឱែយអ្នកដឹង។ នៅពែលដែលមានសែវាសុខភាពមូលដ្ឋែន ជួនកាលសែវាទាំងនែះអាចជួយកាត់បន្ថយផលវិបាកមួយចំនួននែ 
GBV ប៉ុន្តែ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង ផលវិបាកផ្នែកសង្គម រមែងតែងពិបាកដោះសែែយជាង។ សូមមើលកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទែសក៍ណែនាំ  
សមែែប់ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីសែវាដែលអាចគំទែដល់ជនរងគែែះនែGBV នៅពែលដែលគ្មែនសែវាឯកទែសផ្នែកសុខភាព ចិត្តសង្គម 
ឬ ចែបាប់ សមែែប់បញ្ហែ GBV។

សមេេប់គន្លឹះអំពីរបៀបធានាឱេយបាននូវសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តសូមមើលបញ្ជីរាយនាមអំពីអ្វីដេលតេូវធ្វើនិងមិនតេូវធ្វើនៅក្នុងកូនសៀវភៅ
មគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំ។

តើគោលការណ៍ណេនាំគន្លឹះដើមេបីធានាថាយើងមិនបង្កគេេះថា្នេក់ចំពោះជនរងគេេះនេGBV
មានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព៖
សុវត្ថិភាពសំដៅចំពោះសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខផ្លូវកាយពីគែែះថា្នែក់ ពែមទាំងសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវអារម្មណ៍ សមែែប់អ្នកដែលមាន 

វិបត្តិតានតឹងខ្ពស់។ ចាំបាច់តែូវពិចារណអំពីសែចក្តីតែូវការផ្នែកសុវត្ថិភាព និង សន្តិសុខរបស់ជនរងគែែះនីមួយៗ សមាជិកគែួសារ របស់ 
ពួកគែ និង អ្នកដែលផ្តល់ការថែទាំ និងកិច្ចគំទែ ដោយរប់បញ្ចូលទាំងខ្លួនអ្នកផ្ទែល់ផងដែរ។ អ្នកដែលបែែប់ឱែយដឹងអំពី GBV អាចមានការ 
បែឈមខ្ពស់ទៅនឹងការទទួលរងអំពើហិងែសាបន្ថែមទៀត ដូចជាអំពើហិងែសាផ្លូវភែទជាអាទិ៍ ពីជនល្មើសផ្ទែល់ អ្នកដែលការពារជនល្មើស 
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(រប់បញ្ចូលទាំងគែួសាររបស់ពួកគែ មែដឹកនាំ ឬ អាជា្ញែធរក្នុងមូលដ្ឋែន) និង សមាជិកគែួសាររបស់ពួកគែផ្ទែល់ ដោយសារគំនិតចង់ 
រកែសាកិត្តិយសគែួសារ។

សិទ្ធិទទួលបានការរកេសាការសមា្ងេត់៖
ការរកែសាការសមា្ងែត់សំដៅចំពោះសិទ្ធិរបស់ជនណមា្នែក់ ក្នុងការទទួលបានការរកែសាភាពឯកជនអំពីព័ត៌មានណមួយរបស់ជននោះ 

លើក លែងតែមានការស្នើសុំចែបាស់លាស់ពីជននោះ។ ការធ្វើបែបនែះជួយលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព ការទុកចិត្ត និងការផ្តល់ភាពអង់អាច។ 
ការ រកែសាការសមា្ងែត់មានន័យថាជាការមិនបងា្ហែញព័ត៌មានណមួយ ទោះជានៅពែលណក៏ដោយ ទៅភាគីណមួយដោយគ្មែនការយល់  
ពែមកែែមមូលដ្ឋែននែការផ្តល់ព័ត៌មានគែប់ជែងុជែែយ ពីជនរងគែែះ។ កង្វះការរកែសាការសមា្ងែត់ អាចធ្វើឱែយជនរងគែែះ និងអ្នកដទែទៀត 
រប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលជនរងគែែះបានបែែប់ឱែយដឹងអំពីករណីហិងែសា មានការបែឈមចំពោះការរងគែែះថា្នែក់បន្ថែមទៀត។

សិទ្ធិទទួលបានភាពថ្លេថ្នូរនិងស្វ័យសមេេចចិត្ត៖
ជនទាំងឡាយណដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនរងគែែះ  មានតួនាទីក្នុងការសា្តែរភាពថ្លែថ្នូរ និង ស្វ័យសមែែចចិត្ត ដែល GBV 

បានធ្វើឱែយបាត់បង់។ ឧទាហរណ៍ ជនរងគែែះមានសិទ្ធិជែើសរីស ថាតើពួកគែចង់បែែប់ឱែយនរណបានដឹងអំពីរឿងរបស់ពួកគែ និង 
តើពួកគែចង់ទទួលសែវាណខ្លះ។ ជនរងគែែះគឺជាតួអង្គចមែបង ហើយតួនាទីរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ គឺជាការផ្តល់ព័ត៌មានដែលពួកគែអាច
បែើបែែស់បាន សមែែប់ជែើសរីសផ្លូវដើមែបីឱែយ ពួកគែមានភាពធូរសែបើយឡើងវិញ។ ការខកខានមិនបានគោរពភាពថ្លែថ្នូរ បំណងបែែថា្នែ 
និង សិទ្ធិរបស់ជនរងគែែះ អាចធ្វើឱែយអារម្មណ៍អស់សងែឃឹមនិងភាពអាមា៉ែស់របស់ពួកគែមានការកើនឡើង ស្តីបនោ្ទែសខ្លួនឯង និង បង្ក 
ឱែយរងគែែះសារជាថ្មី ពែមទាំង ទទួលរងគែែះថា្នែក់បន្ថែមទៀត។

សិទ្ធិក្នុងការគ្មេនការរើសអើង៖
មនុសែសគែប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយបែសើរបំផុត ដោយគ្មែនការរីសអើងដោយអយុត្តិធម៌ កែែមមូលដ្ឋែននែយែនឌ័រ អាយុ 

ពិការភាព ជាតិសាសន៍ ភាសា ជំនឿសាសនាឬនយោបាយ ទំនោរផ្លូវភែទ ឬ វណ្ណៈសង្គម។

សមេេប់ព័ត៌មានបន្ថេមនិងយល់ដឹងឱេយកាន់តេសុីជមេេអំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗទាំងនេះសូមមើល៖

 � គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីGBV (EN, AR, FR, SP): http://gbvguidelines.org/en/home/ 

 � អ្នកផ្តល់ការឆ្លើយតបផ្នេកGBV: http://gbvresponders.org/response/core-concepts/ 

 � កេុមការងារPSEA: http://www.pseataskforce.org/

 � WHO: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/1/9789241548205_eng.pdf
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ឧបសម្ព័ន្ធ២៖ឧបករណ៍បណ្តុះបណ្ត្រលនិងធនធាន
បន្ថ្រមនានា

ធនធានបន្ថេម៖
យើងបន្តធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពបញ្ជីធនធានដែលមានរបស់យើងនៅលើគែហទំព័ររបស់យើងជានិច្ច សមែែប់កូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំ

– www.gbvguidelines.org។ តើអ្នកមានធនធានសមែែប់ចែករំលែក ឬទែ? សូមអុីមែលមកយើង តាមរយៈអសយដ្ឋែននែះ           
gbv.guidelines@gmail.com។

វិស័យ/បេធានបទ ធនធាន តំណភា្ជេប់

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី 
GBV របស់ IASC

សមា្ភែរៈបណ្តុះបណ្តែលជាភាសាអង់គ្លែស 
អារ៉ែប់ បារំង និងអែសែបា៉ែញ

https://gbvguidelines.org/en/training/

ទឹក និងអនាម័យ កញ្ចប់ឧបករណ៍ស្តីពី អំពើហិងែសាទាក់ទងនឹង 
យែនឌ័រ និង ទឹកនិងអនាម័យ

http://violence-wash.lboro.ac.uk/

សន្តិសុខសែបៀង សៀវភៅណែនាំស្តីអំពីអំពើហិងែសាទាក់ទង 
នឹងយែនឌ័រ របស់កម្មវិធីសែបៀងអាហារ 
ពិភពលោក (WFP)

https://reliefweb.int/report/world/gen-

der-based-violence-manual

ជីវភាពរស់នៅ ឧបករណ៍ CLARA https://www.womensrefugeecommission.org/

empower/resources/1231-clara-tool

ជមែក កមែងជមែក (Shelter cluster GBV 

Constant Companion) និងគោល 
ការណ៍ ណែនាំស្តីពីជមែក

https://www.sheltercluster.org/gbv

សាច់បែែក់ សាច់បែែក់ និង ធនធានសមែែប់កិច្ចការពារ 
ពីកម្មវិធីភាពជាដែគូសមែែប់ការរៀនសូតែ 
អំពីសាច់បែែក់ (CaLP)

http://www.cashlearning.org/ctp-and-multi-sec-

tor-programming/protection

លំនៅដ្ឋែន ដីធ្លី និងទែពែយ 
សមែបត្តិ (HLP)

ការផ្តល់ លំនៅដ្ឋែន ដីធ្លី និងទែពែយសមែបត្តិ 
(HLP) សមែែប់ស្តែីពី NRC

http://womenshlp.nrc.no/

សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងកិច្ច 
គំទែ ចិត្តសង្គម

សែចក្តីណែនាំរបស់ WHO ស្តីពីជំនួយ 
សង្គែែះ ផ្នែកផ្លូវចិត្តកមែិតបឋម

បណ្តែញគំទែសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងចិត្តសង្គម

http://www.who.int/mental_health/publications/

guide_field_workers/en/

https://www.mhpss.net/
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(នៅមានត)

ឯកសារសម្រ្រប់ច្រកជូន៖

ជំនាញទំនាក់ទំនងដ្រលផ្ត្រតលើជនរងគ្រ្រះ

ភាសាកាយវិការ
ភាសាកាយវិកា គឺជាសារដែលយើងបញ្ជូនជាមួយនឹងទឹកមុខរបស់យើង និង ផ្នែកដទែទៀតនែរងកាយរបស់យើង។ 

ចំណុចនែះ រប់បញ្ចូលរបៀប/ទីកន្លែងដែលយើងអង្គុយជាមួយអ្នកដទែ ពោលគឺបរិយាកាសដែលយើងបង្កើតឡើង។ បើ 
ជាភាសាអង់គ្លែស យើងបែើអកែសរកាត់ SOLER ជាវិធីដើមែបីបងា្ហែញភាសាកាយវិកាមួយដ៏ល្អសមែែប់គំទែដល់ជនរងគែែះ។

 � ទល់មុខគ្នេ៖ មានន័យថា យើងអង្គុយទល់មុខជាមួយជនរងគែែះ។

 � គ្មេនរបាំង៖មានន័យថា យើងមិនដក់វត្ថុអ្វីមែយា៉ែងនៅចនោ្លែះរវាងយើង និងជនរងគែែះ។ គ្មែនតុ គ្មែនវត្ថុអ្វីបាំង ទាំង 
អស់។ ចនោ្លែះរវាងអ្នក និង ជនរងគែែះ គឺជាចនោ្លែះចំហរ/មិនមានការបាំងជិត។

 � បន្ទន់ខ្លួន៖ មានន័យថា យើងតែូវបន្ទន់ខ្លួនទៅមុខឆ្ពែះទៅរកជនរងគែែះ។ ការធ្វើបែបនែះជួយឱែយជនរងគែែះដឹង
ថាយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្វីដែលជនរងគែែះកំពុងនិយាយ ហើយយើងចង់បន្តនៅសា្តែប់ជនរងគែែះ។ 

 � ទំនាក់ទំនងតាមរយៈកេសេភ្នេក៖ មានន័យថា យើងរកែសាទំនាក់ទំនងកែសែភ្នែកជាមួយជនរងគែែះគែប់ពែល  
(លើកលែងតែការធ្វើបែបនែះតែូវបានចាត់ទុកថាមិនសមសែបខាងផ្នែកវបែបធម៌)។

 � បន្ធូរអារម្មណ៍៖មានន័យថា យើងអង្គុយក្នុងជំហរបែបបន្ធូរអារម្មណ៍។ វាពុំមែនមានន័យថាយើងអង្គុយលើកៅអី
បែប ខ្ជិលៗ និង បងា្ហែញនូវកាយវិកាមិនយកចិត្តទុកដក់នោះទែ ប៉ុន្តែ យើងមិនចង់អង្គុយបែបរឹងខ្លួននោះទែ។ យើង 
ចង់ ឱែយមានផសុកភាព ដើមែបីឱែយជនរងគែែះអាចមានអារម្មណ៍ថាមានផសុកភាព និង មានការបន្ធូរអារម្មណ៍ដែរ។

សារតាមរយៈពាកេយសម្តី
សារតាមរយៈពាកែយសម្តី គឺជាអ្វីដែលយើងនិយាយ ឬ ជាខ្លឹមសារនែកិច្ចសន្ទនា។ ការធ្វើទៅតាមលែបឿន របស់ជន 

រងគែែះ ការបែើបែែស់ភាសាដូចគ្នែទៅនឹងជនរងគែែះ និង ការផ្តល់ការពនែយល់សាមញ្ញៗ គឺជាគន្លឹះដើមែបីឱែយជនរងគែែះ
មានអារម្មណ៍ថាមាន សុវត្ថិភាព និង មានភាពងាយសែួលក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលពួកគែបានជួបបែទះ។ វា
ក៏ជាការល្អផងដែរក្នុងការរៀនរកែសាភាពស្ងៀមសា្ងែត់ និងផ្តល់ពែលឱែយជនរងគែែះគិត និង បណោ្តែយតាមអារម្មណ៍ របស់ 
ជនរងគែែះ ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនែះអាចមានការពិបាកខា្លែំងសមែែប់គ្នែយើងមួយចំនួន!

ជំនាញសា្តេប់សកម្ម
 � បេើសំនួរបើក ដើមែបីស្វែងយល់ថាតើជនរងគែែះកំពុងគិត និងមានអារម្មណ៍ដូចម្តែច។

 � ថាឡើងវិញនិង សង្ខែប ("សូមអនុញ្ញេតឱេយខ្ញុំបញ្ជេក់ឡើងវិញដើមេបីឱេយបេេកដថាតើខ្ញុំយល់នូវអ្វីដេលអ្នកបានបេេប់
ខ្ញុំកន្លងមកដេរឬទេ")។

 � ឆ្លុះបញ្ចេំងខ្លឹមសារ និង/ឬ អារម្មណ៍ ("សា្តេប់ទៅហាក់បីដូចជាអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខា្លេចខា្លេំងណាស់នៅពេលដេល
គត់សេេកគំហកនិងលើកដេរបស់គត់បមេុងវាយអ្នក")។ ឆ្លុះបញ្ចែំងថាតើជនរងគែែះមានអារម្មណ៍ និង គិត 
ដូចម្តែច ដើមែបីឱែយជនរងគែែះអាចមើលឃើញ ដូចជារូបភាពនោះនៅក្នុងកញ្ចក់។ ជួយឱែយជនរងគែែះមើលឃើញ
សា្ថែនភាពរបស់នាង និងជមែើសរបស់នាងឱែយបានកាន់តែចែបាស់។ សូមជួយដល់នាងក្នុងការផ្តែតយកចិត្តទុក 
ដក់។
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ការពិនិតេយផ្ទៀងផ្ទេត់និងការធ្វើឱេយគេយល់ថាជារឿងធម្មតា
 � អ្វីដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានគឺជាការស្វែងយល់ និង ទទួលសា្គែល់អារម្មណ៍របស់ជនរងគែែះ និង ធ្វើឱែយ 

ជនរងគែែះយល់ថាអ្វីដែលពួកគែកំពុងមានអារម្មណ៍គឺជារឿងធម្មតា។ ឧទាហរណ៍ បែសិនបើជនរងគែែះ ចាប់ផ្តើម 
យំ យើងអាចនិយាយថា៖ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការមានអារម្មណ៍មិនសបេបាយចិត្តនិងកេៀមកេំ។អ្នកអាចយំនៅទីនេះ
បាន។ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកហើយយើងអាចនិយាយគ្នេបាននៅពេលដេលអ្នករួចរាល់។

 � ដោយសារតែយើងចង់ឱែយជនរងគែែះ មានអារម្មណ៍ល្អជាងមុន ដូច្នែះសុភាវគតិរបស់យើងអាចជាចង់បែែប់ជនរង
គែែះមិនឱែយបងា្ហែញអារម្មណ៍របស់ពួកគែ ឬ សមែែលបទពិសោធន៍ដែលពួកគែបានជួបបែទះ ដូចជា "កុំខា្លែច" 
"កុំយំ" "វាមិនធ្ងន់ធ្ងរណស់ណទែ" "គែប់យា៉ែងនឹងមិនអីនោះទែ" ប៉ុន្តែ យើងចង់ឱែយជនរងគែែះដឹងថា ពួកគែ កំពុង 
មានបេតិកម្មធម្មតាចំពោះពេឹត្តិការណ៍មិនបេកេតីមួយ។ ការធ្វើបែបនែះអាចធ្វើឱែយយើងមានអារម្មណ៍មិនសែណុក 
ក្នុងខ្លួន ក្នុងការដែលតែូវអង្គុយជាមួយនរណមា្នែក់ដែលកំពុងយំ ឬ ខឹង ឬ ធា្លែក់ទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ 
ជំនួយដ៏ពិតបែែកដ មានន័យថា យើងអនុញ្ញែតឱែយពួកគែមានអារម្មណ៍ដែលពួកគែតែូវការបងា្ហែញ។ 

 � ជំនួសឱែយការបែែប់ជនរងគែែះ នូវអ្វីដែលពួកគែមិនតែូវបងា្ហែញអារម្មណ៍ យើងគួរពិនិតេយទៅលើអារម្មណ៍របស់ពួកគែ 
និង ធ្វើឱែយគែយល់ថាការមានអារម្មណ៍បែបនោះគឺជារឿងធម្មតា។

បែយោគដែលធ្វើឱែយមានអារម្មណ៍ធូរសែែល គឺជាអ្វដីែលអ្នកផ្តល់ជំនួយអាចនិយាយទៅកាន់ជនរងគែែះភា្លែមៗ កែែយ 
ពែលដែល ជនរងគែែះបានបែែប់យើងនូវអ្វីដែលបានកើតឡើង និង នៅក្នុងដំណើរការផ្តល់ជំនួយទាំងមូល ដើមែបីជមែុញ 
ឱែយជនរងគែែះមានការសះសែបើយ និង ធូរសែែលឡើងវិញ។ 

 � "ខ្ញុំជឿអ្នក។" 

 � "ខ្ញុំរីករយដែលអ្នកនិយាយបែែប់ខ្ញុំ។"

 � "ខ្ញុំសោកសា្តែយណស់ដែលរឿងនែះបានកើតឡើងចំពោះអ្នក។"

 � "នែះមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទែ។"

 � "អ្នកកា្លែហានណស់ដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំ។"

សារតាមរយៈការបេពេឹត្ត
សារតាមរយៈការបែពែឹត្ត គឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើ។ វាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងតែូវផ្តល់ព័ត៌មាន ប៉ុន្តែយើងមិនតែូវ 

ផ្តល់ដំបូនា្មែនទែ។ 
ការផ្តល់ដំបូនា្មេន មានន័យថាជាការបែែប់នរណមា្នែក់ នូវអ្វីដែលអ្នកគិតថាគែគួរធ្វើ និង តើពួកគែគួរធ្វើ ដោយ របៀប 

ណ។ នៅក្នុង ករណី GBV ការផ្តល់ដំបូនា្មែនពុំមានបែយោជន៍ឡើយ ក្នុងការជួយដល់ជនរងគែែះ អាសែ័យដោយ អ្នក 
មិនដឹង ថាតើអ្នកកំពុងផ្តល់ដំបូនា្មែនដែលតែូវ ដែរឬទែ។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ជំនួយ យើងមិនគួរផ្តល់ដំបូនា្មែនជូនជនរង
គែែះជាដច់ខាត។

ការផ្តល់ព័តមាន មានន័យថាជាការពនែយល់អំពីការពិតជូននរណមា្នែក់ ដើមែបីឱែយគែអាចធ្វើការសមែែចចិត្តកែែមមូល 
ដ្ឋែននែព័ត៌មាន គែប់ជែុងជែែយ អំពីអ្វីដែលតែូវធ្វើ។ ក្នុងករណី GBV ការផ្តល់ព័ត៌មាន មានសារៈបែយោជន៍ អាសែ័យ
ដោយវាផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ជនរងគែែះ ក្នុងការដែលពួកគែអាចគែប់គែងទៅលើជមែើសរបស់ពួកគែបាន និង បងា្ហែញ 
ថាអ្នកគោរពការយល់ឃើញ និង ការវិនិច្ឆ័យរបស់ជនរងគែែះ។
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ជនរងគែែះមិនតែូវទទួលខុសតែូវចំពោះអំពើហិងែសាដែលពួកគែបានជួបបែទះជាដច់ខាត។ ការបែើបែែស់អំពើហិងែសា គឺជា
ការជែើសរីសរបស់ជនល្មើសជានិច្ច។ នែះគឺជាជំនឿមួយដ៏សំខាន់ ដើមែបីធានាឱែយបាននូវសុវត្ថិភាព និង ការធូរសែែលឡើងវិញ 
របស់ជនរងគែែះនែ GBV និង ជៀសវាងបង្កគែែះថា្នែក់បន្ថែមទៀត។

យើងទាំងអស់គ្នែសុទ្ធសឹងតែនាំមកនូវឥរិយាបថ និង ជំនឿរបស់យើងមកក្នុងការងារនែះ ហើយឥរិយាបថមួយចំនួនអាច 
បង្កគែែះថា្នែក់ដល់ជនរងគែែះដោយមិនដឹងខ្លួន។ វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទទួលសា្គែល់ និង ចាប់ផ្តើមដែញដោលឥរិយាបថ 
របស់យើង។

ការបនោ្ទែសជនរងគែែះ គឺជារឿងដែលកើតឡើងទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍ជាចែើន ហើយវាក៏ជាអ្វីដែលយើងតែូវខិតខំ 
បែកបដោយភាពបែតិសកម្មផងដែរ ដើមែបីជៀសវាង និង បែឆំងចំពោះបញ្ហែនែះនៅក្នុងការងាររបស់យើងជាមួយជនរងគែែះ
ផងដែរ។ ឥរិយាបថដែលផ្តែតលើជនរងគែែះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតម្កល់ឧត្តមបែយោជន៍របស់ជនរងគែែះជាអាទិភាព ដោយ 
ធានាថារល់ ការងារទាំងអស់មានមូលដ្ឋែនផ្អែកលើអ្វីដែលជនរងគែែះចង់បាន និងតែូវការ ជាជាងការយល់ឃើញផ្ទែល់ខ្លួន 
របស់យើងចំពោះអ្វីដែលពួកគែចង់បាន និង តែូវការ។

ឥរិយាបថនិងជំនឿអវិជ្ជមាន ឥរិយាបថនិងជំនឿពិតដេលផ្តល់ការគំទេ

បែសិនបើសែ្តី ឬ កុមារីដែលមាន 
អាកបែបកិរិយា មិនសមរមែយ តែូវបានគែ 
រំលោភ វាគឺជាកំហុសរបស់ពួកគែ។

អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈ គឺជាជមែើសរបស់ជនល្មើសក្នុងការបែើបែែស់អំណច 
របស់ខ្លួនទៅលើមនុសែសមា្នែក់ទៀត។ វាមិនមែនជាកំហុសរបស់ជនរងគែែះជា 
ដច់ខាត។ សកម្មភាព GBV រមែងតែងតែជាកំហុសរបស់ជនល្មើសជានិច្ច។

បែសិនបើជនរងគែែះមិនអាចឆ្លើយ   
សំនួរដែលសួរពួកគែក្នុងពែលសមា្ភែស
បាន ពួកគែគឺជាអ្នកដែលបង្កឱែយ 
ហែតុការណ៍កើតឡើង។

ការឆ្លើយតបចំពោះការប៉ះទង្គិចចិត្តសង្គម និងផ្លូវកាយ អាចនាំឱែយជនរងគែែះ 
មានភាពវង្វែងវងា្វែន់ និង មិនអាចឆ្លើយសំនួរអំពីហែតុការណ៍ដែលបានកើត
ឡើង។ 

សែ្តីគឺជាអ្នកធ្វើឱែយប្តីរបស់ខ្លួនបែពែឹត្តអំពើ
ហិងែសា ដោយសារតែអាកបែបកិរិយា របស់ 
នាង។ 

អំពើហិងែសាគឺជាជមែើសរបស់ជនល្មើស និង មិនអាចយកលែសដោះសារដើមែបី
បែើបែែស់អំពើហិងែសានៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយបានជាដច់ខាត។

មនុសែសមា្នែក់ដែលបង្ខំឱែយមនុសែសមា្នែក់ 
ទៀតរួមភែទ គឺដោយសារតែគត់មិន  
អាចគែប់គែងចំណង់ផ្លូវភែទរបស់គត់ 
បានប៉ុណោ្ណែះ។

ជនដែលបែពែឹត្តអំពើរំលោភសែពសន្ថវៈភាគចែើន មានការជមែុញលើកទឹក ចិត្ត ពី 
អំណច កំហឹង និង ការគែប់គែងមិនមែនចំណង់រួមភែទទែ។ បុរសអាច គែប់គែង 
ចំណង់ផ្លូវភែទ របស់ពួកគែបាន។ អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈ ភាគចែើនមាន ការ 
គែែង ទុកជាមុន ដោយបុរសជាអ្នកគែប់គែងសា្ថែនការណ៍នៅ ពែលដែល គត់ 
រំលោភ។

អំពើហិងែសាដែលបែពែឹត្តពីដែគូស្និទ្ធ 
សា្នែល/អំពើហិងែសាក្នុងគែួសារ (IPV) 
គឺជារឿងក្នុងគែួសារ និង គួរដោះ សែែយ 
នៅក្នុងរង្វង់គែួសារ។

IPV គបែបីជាបញ្ហែកង្វល់ផ្នែកសុវត្ថិភាព និង សុខភាពសមែែប់ សហគមន៍ ហើយវា
គឺជាបទល្មើសនៅក្នុងបែទែសជាចែើន។ ស្តែីរប់ពាន់នាក់តែូវបានសមា្លែប់រៀង 
រល់ឆ្នែំដោយសារ IPV។ ជនរងគែែះនែ IPV តែូវការឱែយមានកិច្ចគំទែពី 
សហគមន៍។

ឯកសារសម្រ្រប់ច្រកជូន៖

ឥរិយាបថដ្រលផ្ត្រតលើជនរងគ្រ្រះ

(នៅមានត)



ទំព័រទ ី18

ឥរិយាបថនិងជំនឿអវិជ្ជមាន ឥរិយាបថនិងជំនឿពិតដេលផ្តល់ការគំទេ

បុរសភាគចែើនវាយបែពន្ធរបស់ពួកគែ  
កែែយពែលដែលពួកគែផឹកគែឿង 
សែវឹង ឬ បែើគែឿងញៀនប៉ុណោ្ណែះ។ 

គែឿងញៀន និង គែឿងសែវឹងអាចជាកតា្តែរួមចំណែកបង្កឱែយមាន GBV។ ប៉ុន្តែ 
មានតែការជែើសរីសបែើបែែស់អំពើហិងែសា អំណច និង ការគែប់គែងពីជន 
ល្មើស ប៉ុណោ្ណែះ ទើបជា មូលហែតុបង្ក នែ GBV។ មិនមែនបុរសគែប់រូបដែល 
ទទួលទានគែឿងសែវឹង ឬ បែើបែែស់គែឿងញៀន វាយដំបែពន្ធរបស់ពួកគែទែ។ 
បុរសដែលបែើបែែស់គែឿងសែវឹង និង គែឿងញៀន ធ្វើការសមែែចចិត្តថាតែូវ 
វាយនរណ ដែលបងា្ហែញឱែយឃើញថាពួកគែកំពុងជែើសរីសគោលដៅបែពែឹត្ត 
អំពើហិងែសា។

ជនរងគែែះនែ GBV គួររយការណ៍អំពី
ករណីរបស់ពួកគែទៅនគរបាល ឬ 
អាជា្ញែធរយុត្តិធម៌ដទែទៀតជានិច្ច។

ជនរងគែែះគបែបីអាចជែើសរីសអ្នកដែលពួកគែចង់បែែប់ឱែយដឹងអំពីករណីរបស់ 
ពួកគែ។

បុរសមា្នែក់មិនអាចរំលោភបែពន្ធរបស់ 
ខ្លួនទែ។

ស្តែីគបែបីតែូវបានអនុញ្ញែតឱែយបែែប់ដែគូរួមភែទរបស់ពួកគែ នៅពែលដែលពួកគែ 
ចង់ និង មិនចង់រួមភែទ។ ឥឡូវនែះ បែទែសជាចែើនមានចែបាប់បែឆំងនឹងការ  
រំលោភសែពសន្ថវៈក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ស្តែីដែលរៀបការរួច មាន  
សិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពដូចគ្នែទៅនឹងស្តែីដែលមិនទាន់រៀបការដែរ។ ស្តែីភាគ
ចែើនដែលរស់នៅជាមួយអំពើហិងែសាដែលបែពែឹត្តពីដែគូ ស្និទ្ធសា្នែល បានទទួលរង  
នូវទមែង់មួយចំនួននែការរំលោភបំពានផ្លូវភែទនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
របស់ពួកគែ។

វាគឺជាការងាររបស់បុគ្គលិកមនុសែសធម៌  
ក្នុងការកំណត់ថាតើជនរងគែែះកំពុង 
បែែប់អំពីការពិតដែរឬទែ។

វាគឺជាការងាររបស់បុគ្គលិកមនុសែសធម៌ ក្នុងការគំទែជនរងគែែះ និងជឿជន 
រងគែែះ។

ស្តែីតែូវបានរំលោភ បែសិនបើពួកគែ  
ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់មិនតែឹមតែូវ ឬ 
ទៅខុសកន្លែង។

ជនដែលបែពែឹត្តអំពើរំលោភសែពសន្ថវៈ ស្វែងរកជនរងគែែះដែលពួកគែគិតថា 
ងាយរងគែែះ មិនមែនស្តែីដែលស្លៀកពាក់ក្នុងលក្ខណៈជាក់លាក់ណមួយនោះ 
ទែ។ គ្មែនបុគ្គលណមា្នែក់ "សក្តិសម" នឹងឱែយគែរំលោភនោះទែ បើទោះបីជា  
អាកបែបកិរិយារបស់បុគ្គលនោះមានលក្ខណៈដូចម្តែចក៏ដោយ។

ស្តែីរមែងតែនិយាយកុហកអំពីការដែល
តែូវគែរំលោភ។

សែដៀងគ្នែទៅនឹងការរយការណ៍ឱែយដឹងអំពីបទល្មើសកមែិតធ្ងន់ដទែទៀតដែរ  
ការសែែវជែែវកមែិតសកលបងា្ហែញឱែយដឹងថា ការរយការណ៍ក្លែងកា្លែយអំពីករណ ី 
រំលោភសែពសន្ថវៈមានកមែិតទាបខា្លែំងណស់។ ករណីនែះគឺដូចគ្នែទៅនឹង បទ 
ល្មើស ហិងែសា កមែិតធ្ងន់ដទែទៀតដែរ។

អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈកើតឡើងតែនៅ 
ខាងកែែ នៅពែលយប់ នៅពែលដែល 
ជនរងគែែះនៅតែមា្នែក់ឯងប៉ុណោ្ណែះ។

អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈ អាច និង ពិតជាកើតឡើងគែប់ពែល និង គែប់ទីកន្លែង។ 
អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈជាចែើនកើតឡើងនៅពែលថ្ងែ ក្នុងផ្ទះរបស់ជនរងគែែះ 
ឧ. កុមារី និង ស្តែីពិការ អាចតែូវបានរំលោភ នៅពែលដែលពួកគែតែូវបានទុក 
ចោលនៅផ្ទះតែមា្នែក់ឯង។ បន្ថែមពីនែះទៀត ជាញឹកញាប់ ស្តែី ឬ កុមារី សា្គែល់ 
ជនល្មើស (ឪពុកចុង ពូ។ល។) អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈទាំងនែះ រមែងតែង 
កើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះ។

(នៅមានត)
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ឥរិយាបថនិងជំនឿអវិជ្ជមាន ឥរិយាបថនិងជំនឿពិតដេលផ្តល់ការគំទេ

បែសិនបើមនុសែសមា្នែក់មិន "បែឆំងតប 
ត" នាងមិនមែនតែូវគែរំលោភនោះទែ។ 

អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈ អាចមានការគំរមកំហែងចំពោះអាយុ ជីវិត។ មិនចំពោះ 
ថាមនុសែសមា្នែក់ធ្វើអ្វីដើមែបីឱែយរួចផុតពីអំពើបែទូសកែរ្តិ៍ភែទនោះទែ វាគឺជា សកម្មភាព 
សមសែប។ ក្នុងនោះអាចរប់បញ្ចូលការមិនបែឆំងតបត ដោយសារការភ័យ 
ខា្លែច។

បែសិនបើជនរងគែែះមិនបងា្ហែញឱែយ  
ឃើញអំពីរបួសរងកាយពីការរំលោភ 
សែពសន្ថវៈ នាងមិនមែនតែូវ បានគែ 
រំលោភ នោះទែ។

ជនរងគែែះអាចមិនបងា្ហែញសញ្ញែលើរងកាយ ដែលបណ្តែលពីអំពើបែទូស 
កែរ្តិ៍ភែទ។

ស្មន្ធការ (អំពើរំលោភសែពសន្ថវៈ ឬ 
អំពើរំលោភបំពានផ្លូវភែទ ដោយ 
សមាជិក គែួសារ) គឺជាករណីកមែ។

ស្មន្ធការ គឺជារឿងទូទៅ និង កើតឡើងនៅគែប់សហគមន៍ទាំងអស់។

ជាធម្មតា អំពើបែទូសកែរ្តិ៍ភែទ រមែង 
តែងកើតឡើងរវាងមនុសែសដែលមិន 
សា្គែល់គ្នែ។

យោងតាមការបា៉ែន់បែមាណមួយចំនួន ជនរងគែែះនែអំពើរំលោភសែពសន្ថវៈ 
ជាង ៨០% សា្គែល់អ្នកដែលវាយបែហារទៅលើពួកគែ។ ជនដែលបែពែឹត្តអំពើ 
រំលោភសែពសន្ថវៈ អាចជាសាច់ញាត មិត្តភក្តិ សហការី មិត្តបែុស ឬ អ្នកសា្គែល់ 
គ្នែ ដទែទៀត។ 

អ្នករកសុីផ្លូវភែទ មិនអាចតែូវគែរំលោភ 
នោះទែ។

អ្នករកសុីផ្លូវភែទ កាន់តែមានការបែឈម និង ជាកម្មវត្ថុនែអំពើរំលោភ សែព 
សន្ថវៈ ពែមទាំងទមែង់ដទែទៀតនែអំពើហិងែសា បើធៀបទៅនឹងស្តែីដទែ។

ជនរងគែែះមិនគួរគិតចែើនពែកអំពីអំពើ
ហិងែសាដែលនាងបានជួបបែទះនោះទែ។ 
នាងគួរតែ "បំភ្លែចវាចោល"។

ជនរងគែែះដែលមិនតែូវបានអនុញ្ញែតឱែយនិយាយអំពីអំពើហិងែសាដែលពួកគែបាន 
ជួបបែទះ កាន់តែមានការពិបាកក្នុងការធូរសែែលឡើង វិញ។ ជនរងគែែះគែប់រូប  
គបែបីតែូវបានផ្តល់ឱកាសឱែយនិយាយអំពីអំពើបែទូសកែរ្តិ៍ភែទនែះជាមួយអ្នកដែល 
ជិតស្និទ្ធ ជាមួយពួកគែ បែសិនបើពួកគែមានបំណងចង់ធ្វើយា៉ែងដូច្នែះ។

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះបានកេសមេួលឱេយសេបជាមួយបរិបទកម្ពុជា
បកបែែជាភាសារខ្មែរ និងបោះពុម្ពផែសាយដោយអង្គការយូនីសែហ្វបែចាំនៅកម្ពុជា  
ដោយផ្អែកលើចែបាប់ដើមជាភាសារអង់គ្លែស និងជាធនធានសកលដែលអន្តរសា្ថែប័ន
បានអនុម័ត។




