
ការសិក្សាស្រាវស្រាវនេះគំាស្្រនោយអង្គការឃែរក្្នុងឆ្្ំា ២០១៤ ន�ើម្ បីន ត្ោ តន�ើឯក្រាជ្យភាពក្្នុងការវភិាគចំានេះ�ឹង ឥរយិាបថ ការអេនុវតតោ េិងសកាតោ េនុព� 
ឃ��រាក្ត្តោ ជស្មរុញ ក្្នុងការន្វើឲ្យ ល្ា ស់បតោតូរក្្នុងចំានោមអ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវន�ើការន្លាើយតបន�ើអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័។ ការសិក្សានេះន្វើន្រ្ ើងត្ម
រយៈការសិក្សាន�ើឯក្រារនគ�េនយាបាយ េិងស្បពេ្ផ័្សពវផសាយ ការសមាភា សេ ៍េិងការពិភាក្សាស្ក្រុម។

នគ�បំាេងចម្ងក្្នុងការសិក្សាស្រាវស្រាវនេះគឺន ត្ោ តរាមយួេឹងេរគបា�យនុតតោិ្ម ៌េិង អារាញា ្រមតូ�ោឋា េនៅក្្នុងក្ស្មតិថ្្ក្ន់ស្កាមរាតិ។ នទាះរាយា៉ា ងោក្ន៏ោយ 
ការសិក្សាស្រាវស្រាវនេះគឺរមួបញ្តូ �ការពិភាក្សាន�ើតួនា្របីរបស់ស្ក្សួងេបីមយួៗ េិនយាជក្ តំាោងក្ម្មក្រេិនយាជិត អង្គការមេិឃមេរោឋា ភបិា� ម្ាស់ផ្ះជួ� 
េិងស្បពេ្ផ័្សពវផសាយផងឃ�រ។

ការសិក្សាន្វើន្រ្ ើងន�ើម្ បីក្ំាេតេ់តូវឱកាសឃ��អាចរាឃផ្ក្មយួសំាខាេក់្្នុងការន ត្ោ តន�ើក្មាលា ំាង េិង្េធាេក្្នុងការនោះស្រាយអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ។ វាក្ ៏
បង្ហា ញេតូវឃផ្ក្ឃ��បាេឃក្� ម្អន្វើឱ្យស្បនសើររចួនហើយផងឃ�រ ។

ត្មការោក្ប់ញ្តូ �គ្េតូវរបក្គំានហើញអំាពបី អាក្ប្កិ្រយិា សក្ម្មភាព  េិងការសិក្សាផតោ�់េតូវរតូបភាពឃ��មាេ�ក្្ខេៈស្គបស់្ជរុងនស្រាយឃ��អាចជួយ�ជស្មរុញឱ្យគ្នៅ 
វញិនៅមក្ ទាំាង អវបីឃ��្របរ់ាកា ត ់អ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវ េិងជេរងនស្គះពបីការន្លាើយតប នហើយេិងការរាយការេ៍ពបីក្រេបី អំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ។ 
យនុ្រ្រាសសតោក្្នុងការបំាឃបក្ក្ងរងវងគឺ់ការបំាឃបក្ឧបសគ្គឃ��បង្ហា ញក្្នុងការសិក្សាស្រាវស្រាវនេះ។ ការសិក្សាបាេក្ំាេតេ់តូវរចនាសម្ពេ្ ័េិងតួនា្របីរបស់អ្ក្មាេតួនា្របី
្រ្រួ�ខនុសស្តរូវឃ��មាេរានស្សច េិងឃ��អាចជួយ�ក្្នុងការនោះស្រាយអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ េិងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រឱ្យកាេឃ់តស្បនសើរន�ើង។

របក្គំានហើញសំាខាេ់ៗ
កា�ពបី ២ឆ្្ំាមនុេ នែើញថ្មាេការ ល្ា ស់បតោតូរគួរឲ្យក្តស់មា្គ �់ន�ើការនោះស្រាយអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ េិងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រ ។

• ការបនងកាើេស្បាក្ឈ់្ួ�អប្បរមិា��់ក្ម្មក្រេិនយាជិតង្យរងនស្គះ �តូចរាឧសសាហក្ម្មនរាងចស្ក្កាតន់�រ េិង�ក្្ខខេ្ឌ ក្្នុងការរស់នៅរបស់ក្ម្មក្រេិនយាជិតខលាះ
ក្្នុងឧសសាហក្ម្មប�ិសោឋា រកិ្ច្ េិងន្រសចរេ៍ េិងការផ្គតផ់្គងម់យួចំាេួេ មាេ�ក្្ខេៈស្បនសើរន្រ្ ើង�តូចរាការផតោ�់េតូវនភលាើងអគ្គសេបីរាន�ើម ។

• ល្ា ស់បតោតូរក្្នុងអភបិា�ក្ិច្ េិងផតោ�់ការយក្ចិតតោ្រនុក្ោក្ន់�ើការនរៀបចំាក្ងក្មាលា ំាងេគរបា�យនុតតោិ្មផ៌ងឃ�រ  �តូចរាឃផេការក្្នុងការនស្ជើសនរ ើសេគរបា�យនុតតោ្មរ៌ា
សសតោបីបឃេថែម ឃ��អាចឈាេ��់ការ ល្ា ស់បតោតូរឥរយិាបថ េិងជស្មរុញឱ្យមាេចំាោតក់ារនស្ចើេរាងមនុេន�ើអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ។

• យា៉ា ងនោចោស់មាេគំារតូការង្ររាឧទាហរេ៍មយួ ឃ��ស្ក្រុមស្បឹក្សាសង្កា តប់ាេផសារ ភាជា បរ់ាមយួេិងម្ាស់ជំាេួញពាក្ព់េ័្មយួចំាេួេ ស្ពមទាំាងស្បរាជេ         
ចំានពាះការឃសវងរក្កិ្ច្សហការក្្នុងការនោះស្រាយន�ើប្រឧស្កិ្�ឋាក្ម្ម េិងរមួបញ្តូ �ការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រនៅក្្នុងឧសសាហក្ម្មប�ិសោឋា រកិ្ច្ េិងន្រសចរេ៍ ។

ចបាបេ់ិងនគ�េនយាបាយបច្នុប្េ្ ក្ងវះពត័ម៌ាេ�ម្អតិ េិងភាពចបាស់លាស់

• ចបាប ់េិងនគ�េនយាបាយឃ��មាេស្រាបឃ់��ឃចងអំាពបីអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ប៉ានុឃេតោនៅមាេក្ងវះខាតទាក្្់រងេឹងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រនៅន្រ្ ើយ ។

• វាោក្�់តូចរាមាេការសស្មបសស្មរួ�តិចតួចរវាងឧបក្រេ៍ចបាប ់េិងក្្នុងចំានោមរាថែ បេ័អេនុវតតោចបាប់

នគ�េនយាបាយន�ើរតួយា៉ា ងសំាខាេក់្្នុងការបង្កា រ េិងការន្លាើយតបអំានពើហិងសា

• ឃផេការភតូម ិ ែនុំា មាេសនុវតថែិភាព បាេោក្ក់ារង្រឱ្យេគរបា�មាេភារក្ិច្នោះស្រាយនៅេឹងអំានពើហិងសាស្គរួរារ េិងហិងសាន�ើសសតោបី នហើយក្ម៏ាេការន ត្ោ តន�ើ           
ការង្ររបស់េគរបា�ក្្នុងសហគមេក៍្្នុងកិ្ច្ការពារសនុវតថែិភាពក្្នុងឃផេការយនុ្រ្រាសសតោរាតិក្ម្ពនុរាឃ��ន្រើបឃតអស់សនុព�ភាពថ្មបីៗនេះឃ�រ ។ នៅមាេក្ិច្ការរា  
នស្ចើេឃ��ស្តរូវន្វើក្្នុងការជួយ���់េគរបា�បនុសតោិ៍ក្្នុងការអេនុវតតោនគ�េនយាបាយនេះ ។

• េរគបា�យនុតតោិ្មប៌ច្នុប្េ្អេនុវតតោតួនា្របីរបស់ខលាួេ ត្មរយៈស្បាក្ន់�ើក្្ឹរក្ចិតតោតិចតចួ េិងមន្យោបាយនផ្សងន្រៀតឃ��អាចរក្បាេក្្នុងការជួយ�ពួក្គតប់ំានពញ 
ក្ិច្ការរបស់គត។់

• េគរបា�គួរន្វើការឃក្�ម្អន�ើស្បពេ្ក័្តស់្ត្ រាពិនសសទាក្្់រងេឹងអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័

ស្ក្រុមស្បឹក្សារ�ឋាបា�ថ្្ក្ន់ស្កាមរាតិរា្េធាេ េិងបេតោនុ ះបោតោ ���់គេៈក្ម្មការឃ��មាេស្រាប ់ េិងអ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវ 
ន�ើម្ បីឱ្យការបង្កា រ េិងការន្លាើយតបនៅេឹងអំានពើហិងសាកាេឃ់តស្បនសើរន្រ្ ើង ។

• ការ្រ្រួ�ខនុសស្តរូវន�ើការបង្កា រ េិងការន្លាើយតបន�ើអំានពើហិងសារាេិច្កា�គឺធាលា ក្ន់�ើគេៈក្មា្ម ្ិការ្រ្រួ�បេ្នុក្សសតោបី េិងក្នុមារ េិងគេៈក្មា្ម ្ិការពិនស្គះ 
នយាប�់សសតោបី េិងក្នុមារ ។

• មសេតោបី្រ្រួ�បេ្នុក្ (នស្រៅពបីគេៈក្មា្ម ្ិការទាំាងពបីរនេះ) គឺមេិចាត្់រនុក្ថ្អំានពើហិងសា េិងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្ររាអា្រិភាពននាះន្រ។ នេះរានហតនុមយួឃ��នាំាឱ្យ  
មេិមាេការសស្មបសស្មរួ�ស្គបស់្គេន់ហើយការង្ររានស្ចើេធាលា ក្ន់ៅន�ើគេៈក្មា្ម ្ិការទាំាងពបីរ

• ស្បរាការពារ បាេ្រ្រួ�តួនា្របីនោយឃផ្អក្នៅត្មចំានេះ�ឹងរាអ្ក្ស្មស្គច័ិតតោននាះនាំាឱ្យគិតថ្ មេិមាេភាពចាំាបាចក់្្នុងចំាោតក់ារខាលា ំាងន�ើអំានពើហិងសាទាក្្់រង
េឹងនយេឌរ័ននាះន្រ។

 អ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវ នហើយេិងអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័
  របាយការេ៍សនង្ខប 
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• មាេក្ងវះខាតក្្នុងការសស្មបសស្ម� េិងសហស្បតតោិបតតោិការរវាងប៉ាតូ�បីស េិងអារាញា ្រមតូ�ោឋា េ។ នៅសង្កា ត ់ េិងគេៈក្មា្ម ្ិការសសតោបីគ្ម េឥ្រ្ិព�ន�ើេគរបា� 
នហើយគ្ម េមន្យោបាយោបង្ខំាពួក្នគផតោ�់ពត័ម៌ាេឃ��ពាក្ព់េ័្ននាះឃ�រ ។

• នវ្ិរកាសហគមេន៍្វើន្រ្ ើងក្្នុងការពិភាក្សាបញ្ហា ក្្នុងសហគមេ ៍ នទាះរាយា៉ា ងោក្ន៏ោយការស្បជនុំានេះមេិមាេការចតូ�រមួបាេ�្អពបីសសតោបីឃ��ង្យរងនស្គះនោយ 

អំានពើហិងសា េិងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភន្រនៅន�ើយ ។

ចំាោតក់ារពបីសំាោក្េ់គរបា�យនុតតោិ្ម ៌ េិងអារាញា ្រមតូ�ោឋា េន�ើការន្លាើយតបចំានពាះអំានពើហិងសាគឺនៅមាេក្ស្មតិ ត្មការនមើ�នែើញ 
រាក្ឃ់សតោងន�ើក្រេបី ខលាះ គឺស្តរូវបាេវេិិច្យ័ថ្  “តតូចត្ច”  ឬ “មេិ្្ងេ់្ ្ងរ” ។

• ប្ររ ំានលាភនសពសេថែវៈ េិងសក្ម្មភាពផលាតូវនភ្រន�ើអេបីតិជេគឺស្តរូវបាេចាត្់រនុក្ថ្រាក្រេបី ្្ងេ់្ ្ងរនហើយមាេចំាោតក់ារតឹងរងឹនោយអ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវ 

• េិយមេយ័នេពាក្្យថ្ “្្ងេ់្ ្ងរ” ស្តរូវបាេឱ្យនផ្សងៗពបីគ្ គឺឱ្យន�ើភាពនច�េ្យនស្ចើេរាងឱ្យន�ើអវបីឃ��បនុគ្គ�ននាះនជឿ នហើយេិងផ្តគ់ំាេិតរបស់នគន�ើជេរងនស្គះ 
មតូយចំាេួេ  រារាងការឱ្យេិយមេយ័ឃផ្អក្ន�ើចំានេះ�ឹងជនុំាវញិអំានពើហិងសា  ។ ចំានពាះអ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវខលាះយ�់ថ្ក្រេបី មយួ្្ងេ់្ ្ងរ�នុះស្ត្ោមាេ
ប៉ាះពា�់រាងកាយ នហើយចំានពាះអ្ក្ខលាះន្រៀតទា�់ឃតមាេរាំា េិងរបសួរ្ាម ។

• អ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវមាេេិន្ាការថ្មេិ�ះបងក់្មាលា ំាង េិង្េធាេក្្នុងការន្លាើយតបន�ើក្រេបី  “តតូចត្ច” ចំានពាះរា�់្រស្មងន់េការនបៀតនបៀេននាះន្រ

• “យនុ្រ្រាសសតោសស្មសស្មរួ�” ឃ��សសតោបីស្តរូវបាេោក្គ់ំានាបឱ្យ្រ្រួ�យក្�ំានោះស្រាយនស្រៅស្បពេ្ត័នុលាការគឺស្តរូវបាេជស្មរុញនោយអារាញា ្រ នទាះបបីសសតោបីមាេបំាេង
ចងន់ោះស្រាយត្មឃបបផលាតូវការ ឬផលាតូវចបាបក់្ន៏ោយ ។

• ភាគនស្ចើេនេស្បនភ្រការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រ េិងអំានពើហិងសាស្តរូវបាេគិតថ្ “មេិ្្ងេ់្ ្ងរ” ឃ��ជស្មរុញការអេនុវតតោន�ើការសក្ម្មភាពទាំាងនេះស្តរូវបាេ្រ្រួ�យក្នោយ
សហគមេ ៍។ នេះនាំាឱ្យមាេការរនុញរាក្្នុងការរាយការេ៍ ។

ផ្តគ់ំាេិត េិង ឥរយិាបថចំានពាះសសតោបី (រាពិនសសសសតោបីន្វើការក្្នុងឧសសាហក្ម្ម�តូចរា នរាងចស្ក្កាតន់�រ ប�ិសោឋា រកិ្ច្ េិងន្រសចរេ៍) បាេន្វើ 
ឱ្យខក្ខាេវធិាេការន�ើអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ។  

• ្រស្សេៈរបស់អ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវមយួចំាេួេថ្ ត្ម្រស្សេៈរាធារេៈ្រតូនៅ េិងសសតោបីខលាួេឯងមយួចំាេួេរា “សសតោបីអាស្ក្ក្”់ នហើយសសតោបីគួរឃតអត់្ ្មតច់ំានពាះ
ការនបៀតនបៀេស្បនភ្រខលាះ ។

• អ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវមយួចំាេួេមាេជំានេឿថ្ សសតោបីរាអ្ក្បងកាឱ្យមាេការនបៀតនបៀេត្មការនសលាៀក្ពាក្រ់បស់ពួក្នគ។

• សសតោបីយ�់�ឹងនោយខលាួេឯងអំាពបី្រស្សេៈនផ្សងៗមក្ន�ើខលាួេគត ់ នហើយក្�៏ឹងថ្ការរាយេ៍អំាពបីក្រេបី អំានពើហិងសា គឺអ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវនមើ�មេិនែើញ 
ថ្ក្រេបី ននាះ “្្ងេ់្ ្ងរ” នហើយចំាោតក់ារន្រៀតនរាតក្ម៏េិមាេ �តូនច្ះនហើយន្រើបការរាយការេ៍អំាពបីអំានពើហិងសា េិងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រមេិសតូវមាេ 

• ការឃ��មេិសតូវមាេការរាយការេ៍ពបីអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ េិងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រ បោតោ �ឱ្យអ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវមេិឱ្យតនមលា េិងជស្មរុញ
ឥរយិាបថរបស់ពួក្គតម់ក្ន�ើផ�ប៉ាះពា�់ េិង្រំាហំានេអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ។

តំាោងក្ម្មក្រេិនយាជិត អង្គការមេិឃមេរោឋា ភបិា� េិងស្បពេ្ផ័្សពវផសាយ រាអ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួ�ខនុសស្តរូវយា៉ា ងសំាខាេ់

• ក្រេបី នបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រភាគនស្ចើេ្រំាេងស្តរូវបាេន្វើការរាយការេ៍ េិងន្លាើយតបស្បសិេនបើជេរងនស្គះមាេការស្បមតូ�ផតោនុ ំាសំាន�ងរបស់នគ នេះបង្ហា ញថ្សមាគម 
េិងសហជបីពអាចជួយ�ក្្នុងការជួយ�នោះស្រាយអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ។

• ការបេតោនុ ះបោតោ � េិងការន�ើក្ក្ម្ពស់ចំានេះ�ឹងអំាពបីអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹនយេឌរ័ េិងការនបៀតនបៀេផលាតូវនភ្រស្តរូវបាេន្វើន�ើងយា៉ា ងមាេស្បសិ្រ្ភាព នោយ    
អង្គការមេិឃមេរោឋា ភបិា�ឃ��នគ្រនុក្ចិតតោ។

• អារាញា ្រមតូ�ោឋា េ េិងេគរបា�នស្បើស្បាស់ស្បពេ័្ផ្សពវសា ផសាយន�ើម្ បី្រ្រួ��ំាេឹងពបីបញ្ហា  េិងក្រេបី ឧប្តតោិវនហតនុនានា បោតោ ញផ្សពវផសាយសង្គមស្តរូវបាេ 
នស្បើស្បាស់ន�ើម្ បីស្បាបព់បី “នឈា្ម ះ េិងភាព ខា្ម សនអៀេ” របស់ជេជេន�្មើសអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ នេះរានហតនុន្វើឱ្យស្បពេ័្ផ្សពវផសាយ គឺរាអ្ក្មាេតួនា្របី 
្រ្រួ�ខនុសស្តរូវសំាខាេក់្្នុងការចតូ�រមួកាតប់េថែយអំានពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័។

ការសិក្សាស្រាវស្រាវ៖ អ្នក្មានតនួាទីទទួលខុសស្តរូវ ហ�ើយនិងអំហ�ើ
�ិងសាទាក្់ទងនឹងហយនឌ័រហោយ ហោក្ ប៉ក្់ គឹមហ�ឿន ក្ញ្ញា  �ឹង 
សុភា� និងស្រាក្់ រត្ិធីរា (មូលោឋា នខនរាល់ធីង )  ។ អាចរក្ហមើលរាន 
សស្មាប់ឯក្រារហ�ញហលញតាមរយៈហគ�ទំ�័រអង្គការឃែរក្ម្ពុរា 
www.care-cambodia.org/research ។

នស្ើឱ្យមាេអេតោរាគមេ៍

ការសិក្សានេះបាេនស្ើឱ្យមាេប្រអេតោរាគមេន៍�ើចំាេនុ ចទាំាងនេះ៖

• ន�ើក្ក្ម្ពស់ការយ�់�ឹង េិងពស្ងឹងភាពអងអ់ាច��់ជេរងនស្គះ
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