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ការបញ្ចប់អំពពើហងិ្សាផ្នែកពេនឌ័រ

ការរង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សាឬការភេ័ខ្លា រអំត�ើហងិ្សាមនិ្ួររកាលា េជាផ្នែកមេួសនជវីវ�ិរបស់នរណាមានែ ក់ត�ើេ។ជាអកុសល្យ

អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័មានយ៉ា ង្ត្រើនរហូ�ដល់ថ្នែ ក់ត្រចា�ទុ់កជាតរឿេៗថ្ជាតរឿង្“ធម្មតា”តៅតហើេ។សស្វីភា្រត្រើន

ភេ័ខ្លា រអំត�ើតស�សន្ថវបៈឬហិង្សា្ លាូវតភទសូម្វីផ��កួត្រមនិធ្លា ប់រង្ត្រោះឬរង្ការ្រំរាមកំផហង្កត៏ោេ។ការភេ័ខ្លា រ

តនោះ្រជឺាផ្នែកមេួសនភា�ជាសស្វី។តហើេបុរសខលាោះេល់ថ្ការត្បើហងិ្សាឬការ្ំររាមត្បើហងិ្សា្ឺរជាវធិវីមេួផដលអារទទលួ

េកបានតដើម្វីត្បើ្បាស់អណំារផដលសម្សបជាមេួនរឹង្ការរ�ំរឹង្ទុកអ�ំវីភា�ជាបុរស។ការរ�ំរឹង្ទុកទាងំ្តនោះ្រជឺាផ្នែកមេួ

សនភា�ជាបុរសសូម្វីផ�បុរសមនិធ្លា បត់្បើហងិ្សាកត៏ោេ។

តៅត�ល្រ�ិអ�ំវីអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័មនុស្សផ�ង្ផ�្រ�ិដល់អំត�ើហងិ្សា្ លាូវកាេដូរជាការវាេដំឬអំត�ើហងិ្សា្ លាូវតភទ

ដូរជាការរតំលាភតស�សន្ថវបៈជាតដើម។អំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័រមួបញ្ចូល្្រប់វធិវីទាងំ្អស់ផដលត្រត្បើ្បាស់អណំារឬកមាលា ងំ្

តដើម្វី្្រប់្ ្រង្តលើសស្វីនងិ្តក្មង្្សវីនងិ្តដើម្វីោកត់ទាសតលើបុរសផដលមនិតររ�តាមនិយមតេនឌរ័។

គ្មានកតិ ្យិសទេសម្រាប់
អ្នកដែលសរាលា បស់សី្

គ្មា នការទបៀតទប
ៀន

ផលាលូវទ
េេ

បពា្ឈបអំ់ទ�ើហិង្សាទលើសស្ី

សស្ីចង្រ់សទ់ៅទោយ

គ្មា នការេយ័ខ្លា ច
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142	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

ព�ើ អ្វី ពៅជា អពំពើហងិ្សា ផ្នែក ពេនឌរ័?
អំត�ើហងិ្សាឬការ្ំររាមត្បើហងិ្សាផដល្ប្�រឹ�្តៅតលើសស្វីនងិ្តក្មង្្សវីតដើម្វីអនុវ�្�នួាទវីតេនឌរ័្រជឺាអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។

ការបង្្កត្រោះថ្នែ ក់រំតពាោះ្ករុមមនុស្ស្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្�វីរនិង្មនុស្សតភទទវីបវី(LGBT)ក៏អារជាអំត�ើហងិ្សាផ្នែក

តេនឌរ័្ ង្ផដរ�វីត្ពាោះជវីវ�ិរបស់�កួត្រ្បឈមនរឹង្្ំរនិ�រ រឹង្រសូអ�ំវីភា�ជាបុរសនិង្ភា�ជាសស្វី។អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័

មនិផមន្�រឹមផ�ជាអំត�ើហងិ្សា្ លាូវកាេនងិ្្ លាូវតភទប៉ាុតណាណ ោះតទប៉ាុផន្ផែមទាងំ្ជាអំត�ើហងិ្សា្ លាូវអារម្ម�៍នងិ្្ លាូវតសដឋាករិ្ចតទៀ�្ង្។

តៅត�លផដលត្របពំានតោេពាក្យសម្វីតៅតលើសស្វីនងិ្្ករុមមនុស្ស្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្�វីរនងិ្មនុស្សតភទទវីបវីកំហ�ិ

តសរ វីភា�របស់�កួត្រដកហូ�សិទ្ធិទទួលបានការអបរ់ំនងិ្្បាក់ឈនែលួសមរម្យរបស់�កួត្រឬត្បើ្បាស់អណំារកនែុង្តេនឌរ័

តដើម្វី្្រប់្ ្រង្អ្វីផដល�កួត្រអារនងិ្មនិអារតធ្ើតៅបានតនាោះក៏ជាទ្មង្់មេួសនអំត�ើហងិ្សា្ ង្ផដរ។

អំព�ើហិង្សាផ្នែកពេនឌរ័គឺដចូជាកកព�ើ

ពៅក្នុង្ទកឹអនុីចងឹ្៖ពករោះថ្្ក់មានទហំំ

ធជំាង្អី្ដដលអ្កអាចព�ើលព�ើញ

�ីដបូំង្ឆ្ងា េណាស។់

ជាតរឿេៗអំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័តមើលតៅដូរជាសកម្មភា�របស់មនុស្សផ�មានែ ក់្រ�់្រឺបុរសផដលវាេដំ្ប�ន្ធរបស់រ�់

ឬតៅផកតបៀ�តបៀន្ លាូវតភទប្ុរ្គលិករបស់រ�។់ប៉ាុផន្ត�លខលាោះអនែក្ប្�រឹ�្្�រូវបានអនុញ្ញា �ឬផែមទាងំ្្�រូវបានតលើកទរឹករ�ិ្ឲ្យ

តធ្ើវាតោេោរផ�អនែកដសទតៅជុវំញិខលាួនរ�់្រ�ិថ្ឥរយិបែហងិ្សាផបបតនោះ្ឺរជាតរឿង្អារទទលួេកបាន។ការតោោះ្ោេ

អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័មនិផមនមាន្�រឹមផ�ការផ្លា ស់បូ្រសកម្មភា�របស់បុរសរំតពាោះសស្វីនងិ្្ករុមមនុស្ស្សឡាញ់តភទដូររនែ -

តភទទាងំ្�វីរនិង្មនុស្សតភទទវីបវីប៉ាុតណាណ ោះតទ្រឺផែមទាងំ្រមួបញ្ចូល្ ង្ផដរនូវការផ្លា ស់ប្ូររបាប់្នែ�្់រនិំ�និង្ទតំនៀមទមាលា ប់ផដល

អនុញ្ញា �នងិ្តលើកទរឹករ�្ិដល់អំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័។
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អពំពើហងិ្សា ផ្នែក ពេនឌរ័ បង្្ក ព្រោះថ្នែ ក់ ដល ់
សខុភាព តាមរពបៀប ព្រើនយ៉ា ង្
មានសស្វីយ៉ា ង្�រិមានែ ក់កនែុង្រំតណាមសស្វី៣នាក់្�រូវបានវាេដំបងំ្្ឲ្យរមួតភទឬបពំានរាង្កាេតាម
រតបៀបត្្សង្ៗតទៀ�ផដលជាធម្មតា្ប្�រឹ�្តោេបុរសផដលនាង្ោ្គ ល់។្លប៉ាោះពាល់តលើសុខភា�
តោេោរអំត�ើហងិ្សា្ លាូវកាេ្បតភទតនោះរមួមានការឈចឺាប់ធ្ងនធ់្ងរ�ិការភា�អរិសសនេ្៍នងិ្របសួ
ដូរជាបាកឆ់្រឹង្រលាកជាផំភនែកម�ុនិង្ជាំជាតដើម។

 មានសស្វីជាត្រើនបានរលូ�កូនតោេោររង្ការវាេដំកនែុង្អ�ុំង្ត�លមានស្ទៃតពាោះ។បញ្ហា 
ដូរជាឈកឺបាលហ�ឺឈតឺពាោះនងិ្ឈឺោរដុ់ំអារនរឹង្បន្អសូបនាលា េរេបៈត�លេូរឆ្នែ តំ្កាេ
ការវាេដ។ំ

 ការរតំលាភ្ លាូវតភទបង្្កបញ្ហា សុខភា�្ លាូវតភទដូរជាការមានស្ទៃតពាោះផដលមនិរង្ប់ានជំង្ឺ
កាមតរា្រការភេ័ខ្លា រកនែុង្ការរមួតភទការឈចឺាប់កនែុង្ត�លរមួតភទនិង្ការបា�ប់ង្់រ�ំង្់្ លាូវតភទ។
ការរតំលាភ្ លាូវតភទតលើកុមារអារបង្្កឲ្យមានអារម្ម�៍ភាន់្ រ�ំអ�ំវីការរមួតភទតៅត�ល�កួត្រធំត�ើង្

នងិ្ភេ័ខ្លា រកនែុង្ការមានទំនាកទំ់នង្្ លាូវតភទ្បកបតោេសុខភា�ល។្

ទ្មង្ខ់លាោះសនអំត�ើហងិ្សាមនិបង្្កសញ្ញា រង្របសួខ្ង្ត្រៅតនាោះតទប៉ាុផន�ួ្កវា
តៅផ�បង្្កត្រោះថ្នែ ករំ់តពាោះសុខភា�តាមរតបៀបត្រើនយ៉ា ង្។ឧទាហរ�៍របាប់
នងិ្ទតំនៀមទមាលា បអំ់�វីការតរៀបការអារជាទ្មង្ម់េួសនអំត�ើហងិ្សា្បសិនតបើសស្វី
្�រូវបានបង្្ឲំ្យទទលួេក�នួាទវីមេួផដលនាង្មានសិទ្ធ�ិរិ�រួបំ្ �ុ។ឋានបៈទាប
របស់នាង្កនែុង្អាពាហ៍�ពិាហ៍អារបង្្កត្រោះថ្នែ កដ់ល់សុខភា�របស់នាង្្បសិន
តបើវាតធ្ើឲ្យនាង្ខោ្ះរំ�វី អាហារនងិ្ការផែទាសុំខភា�ឬ្�រូវបានបង្្ឲំ្យរមួតភទឬបង្្ំ

ឲ្យមានស ទ្ៃតពាោះ។ឋានបៈទាបរបស់នាង្អារបង្្កត្រោះថ្នែ ក់
ដល់សុខភា�របស់នាង្តោេ្បតយល្បសិនតបើវា
តធ្ើឲ្យនាង្បា�ប់ង្់ការអបរ់ំរារាងំ្មនិឲ្យតធ្ើការត្រៅ្ទៃោះ
ឬបង្្ឲំ្យនាង្តធ្ើការបាន្បាកឈ់នែលួទាប។ជាតរឿេៗ
លកខ្�្ឌ ទាងំ្តនោះបងំ្្ឲ្យសស្វី្�រូវបន្ស្ថិ�កនែុង្ោ្ថ នភា�ហងិ្សាផដ
លអារបង្្កត្រោះថ្នែ ករំ់តពាោះសុខភា�របស់�ួកនាង្។

អំត�ើហងិ្សា្លាូវអារម្ម�៍ដូរជាបុរសតជរ្បមាែតមើលង្េបនុ្ោះបង្្បស់ស្វីឬហាមឃា�់នាង្
មនិឲ្យតរញ�វ្ី ទៃោះមនិឲ្យតៅសួរសុខទុក្្្ររួោរឬមនិឲ្យនយិេជាមេួម�ិភ្ក្័ិកជ៏ាការត្រោះថ្នែ ក់
្ង្ផដរ។ការបពំានតនោះអារតធ្ើឲ្យសស្វីមានអារម្ម�៍ថ្នាង្មនិអារតធ្ើអ្វីតោេខលាួនឯង្បានឬមនិអារ
ចាកតរញ�វីោ្ថ នភា�បពំានតនោះបាន។នាង្មនិអារផសង្្រកតសវាផែទាសុំខភា�និង្អាររង្ត្រោះ�វី
បញ្ហា ្លាូវអារម្ម�៍េូរអផង្ង្្។

ការបពំានអារនាឲំ្យមានបញ្ហា សុខភា�្លាូវរ�ិ្ដូរជាភេ័ខ្លា រឥ�ឈប់បាកទ់រឹករ�ិ្ខោ្ះការជំរញុទរឹករិ�្ការឲ្យ�សមលាទាប
តលើខលាួនឯង្ភា�ខ្្ម សតអៀនស្វីបតនាទៃ សខលាួនឯង្និង្បញ្ហា ហូបរុកនងិ្ដតំ�ក។តដើម្វីទបទ់ល់នរឹង្អំត�ើហងិ្សាឬអារម្ម�៍ទាងំ្អស់
តនោះសស្វី្ប្�រឹ�នូ្វទតង្្ើ្ បកបតោេត្រោះថ្នែ កត់្្សង្ៗដូរជាត្ររមខុ�វីអនែកដសទត្បើ្បាស់ថ្នែ តំញៀនឬត្្រឿង្្សវ រឹង្មានសដ្ូរ
រមួតភទត្រើនបង្្ករបសួោនែ មតលើខលាួនឯង្ឬតធ្ើអ�្ឃា�ជាតដើម។

ការប�ដិសធមនិ្្្ ់្ រាកក់ាស�្់ 
សស្ើស្រាប់្ ្គត់្ ្គង្ខ់្លួននាង្ នងិ្កូនៗ 
របស់នាង្ ឬការប�ដិសធមនិ្្្ ់ 
មណំើ អាហារ�្ព់លួកដេ េជឺាទ្មង់្ 
មលួេននអដំពើហងិ្សា្ូ្វដស�្ឋកមិ្ច។

ការដេរ្បរាថ នងិ្ ការ 
ស្ើបដនាទោ សសស្ើដោេសារ 
បញ្ហា ្េរួសារ េជឺាទ្មង់្ 
មលួេ ននអដំពើហងិ្សា្ូ្វ 
អារម្មណ៍ ផ�្ បង្ប ដ្កគ 
ន្ា  កេូ់រអផង្វែង្។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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សស្វីឃា�្រជឺាអំត�ើសមាលា បស់ស្វីតោេតរ�នា។សស្វីឃា�រមួមានអំត�ើឃា�កម្មតលើសស្វី្ប្�រឹ�្តោេសដ្ូរឬអ�វី�សដ្ូររបស់

នាង្ផដលជាធម្មតាស្ថិ�កនែុង្ទនំាកទ់នំង្ជាមេួលំនាសំនការបពំានឥ�ឈប។់អំត�ើសស្វីឃា�មេួ្បតភទតទៀ�្រឺ“ការសមាលា ប់

តដើម្វីក�ិ្េិស”ផដលតកើ�ត�ើង្តៅត�លផដលោរញ់ា�ិបុរសរបស់សស្វីសមាលា បន់ាង្តោេោរផ�នាង្្�រូវបានតចាទ្បកាន់

ថ្បាន្ប្�រឹ�្អំត�ើ្ លាូវតភទឬអំត�ើសង្្គមណាមេួតោេរ្ម នការអនុញ្ញា �តហើេត�លខលាោះតទៀ�តោេោរផ�នាង្ទទួលរង្នូវ

អំត�ើរតំលាភតស�សន្ថវបៈ។តៅកនែុង្្បតទសឥណា្ឌ ជាតរៀង្រាល់ឆ្នែ មំានសស្វីរាបព់ានន់ាក់្ �រូវបានតធ្ើឃា�តោេោរស់ែលារបស់

�កួត្រតោេោរផ�មានជតមាលា ោះតរឿង្ជនូំន

អាពាហ៍�ពិាហ៍(ជា្បាកផ់ដល្្ររួោរសស្វី

្�រូវបង្ត់ៅត�លនាង្តរៀបការ)។តហើេមាន

សស្វីរាបម់និអស់ផដល្�រូវបានវាេ្បហារ

រតំលាភតស�សន្ថវបៈនងិ្តធ្ើឃា�តោេ

បុរសផដលមនិ្�រូវបានក�ំ�អ់�ស្ញ្ញា �

ជា�តិសសតៅតាមទវីកផនលាង្ផដលបុរសជា

ត្រើនពាក�់ន័្ធនរឹង្អំត�ើជញួដូរត្្រឿង្តញៀន

នងិ្ជតមាលា ោះ្បោបអ់ាវធុ។

ដៅកនាុង្្បដទសមកិសុើកូ ្ករុមអង្្គការសទិ្មិនុស្ស

រានោក់់ ងំ្ផស្កដេើង្ទដទរបសស់ស្ើផ�្រាន

រាតខ់្លួន ឬផ�្សាកសពរបសព់លួកនាង្្តរូវរាន

ដេ្បទគដ�ើញដ្កាេអំដពើឃាតកម្ម�ស៏ាហាវ។ 

អាជាញា ធររានចាតវ់ធិានការតមិតលួមដ�ើម្ើបញ្ឈប់

អដំពើហងិ្សាដនាគ។ 

អពំពើហងិ្សា ផ្នែក ពេនឌរ័ ប៉ាោះពាល ់ដល ់មនសុ្ស ្្របរ់បូ
អំត�ើហងិ្សាមនិប៉ាោះពាល់ផ�រំតពាោះប្ុរ្គលផដលរង្ត្រោះតនាោះតទវាកប៏ង្្ក្ លប៉ាោះពាល់រំតពាោះមនុស្ស្្របរ់ូបត្្សង្តទៀ�្ ង្ផដរ។

អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័ជំរញុមនិឲ្យមានទនំាកទ់នំង្្បកបតោេការតររ�និង្សុខភា�ល្តៅកនែុង្្្ររួោរោលាតរៀន

ទវីោធ្រ�បៈនិង្សូម្វីផ�តៅតាមម�្ឌ លសុខភា�។ដរាបណាមនុស្សតៅផ�តជឿថ្បុរសសំខ្ន់ជាង្សស្វីតហើេសស្វីសម

នរឹង្្�រូវបុរសវាេដំបនុ្ោះបង្្ប់នងិ្ដកហូ�សិទ្ធិឬធនធ្នតនាោះ្្របរ់នែ កនែុង្សង្្គមនរឹង្រង្ត្រោះ�វីអំត�ើអេុ�្ធិម៌តនោះតាមរតបៀប

ជាត្រើន។

អំត�ើហងិ្សាតធ្ើឲ្យកុមារ្្ររួោរនិង្សហ្រមន៍បា�ប់ង្់សស្វីផដលមានសុខភា�ល្អារបំត�ញ�នួាទវីត�ញតលញនងិ្អារ

រូលរមួនងិ្រមួរំផ�កអភវិឌ ្ឍ្្ររួោរនិង្សង្្គម។សស្វីផដលរង្ការបភំ�ិបំភេ័ឬបាកស់បា�មនិអារតដើរ�នួាទវីសកម្មណាមេួ

កនែុង្ការផកលម្សុខភា�នងិ្តលើកកមពៃស់ឋានបៈរបស់សស្វីតៅកនែុង្សហ្រមន៍បានត�ើេ។

អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័ជេួ���្ង្រឹង្្រនិំ�្បកបតោេត្រោះថ្នែ ក់ផដលថ្ភា�ជាបុរស្�រូវផ�្ប្�រឹ�្អំត�ើហងិ្សា។្ំរនិ�

តនោះតលើកទរឹករ�ិ្ឲ្យបុរសតធ្ើសកម្មភា�ផបបហងិ្សាផដលអារនាំឲ្យមានរបសួោនែ មនិង្មរ�ភា�កានផ់�ត្រើន។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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អំព�ើហិង្សាផ្នែកពេនឌ័រប៉ះពាល់ដល់កុមារ
ជាតរឿេៗកុមារផដលរង្ត្រោះឬផដលតមើលត�ើញអំត�ើហងិ្សាជា្បចាំផ�ង្ផ�មាន

អារម្ម�៍អស់សង្្រឹមខរឹង្សមបាត្កៀម្កំខ្្ម សតអៀនឬមានកំហុស។អារម្ម�៍

ទាងំ្តនោះអារនរឹង្នាំឲ្យ�ួកត្រមានររ�ិតកាង្ការនងិ្បំពានតលើអនែកដសទតោេ

រមលាង្េកនូវអំត�ើហងិ្សាផដល�កួត្របានត�ើញ។សុបិនអា្កក់នងិ្ការភេ័ខ្លា រ

ត្្សង្តទៀ�ការតដកតនាមនិង្បញ្ហា ្ លាូវអារម្ម�៍ផ�ង្តកើ�មានជាទូតៅតហើេ

អារកាលា េជាបញ្ហា សុខភា�រេបៈត�លេូរអផង្ង្្តទៀ�្ង្។កុមារមេួរំននួកាលា េ

ជាមានររ�ិតស្ងៀមោ្ង �់នងិ្មនិតលង្ជាមេួតក្មង្ដសទតោេោរផ��កួត្រភេ័ខ្លា រកនែុង្ការនិយេស្វីឬ្ប្�រឹ�្អ្វីមេួផដល

អារនាំឲ្យមានអំត�ើហងិ្សាឬតោេោរផ��កួត្រភេ័ខ្លា រកនែុង្ការ្បាប់នរណាមានែ ក់អ�ំវីអ្វីផដលបានតកើ�ត�ើង្រំតពាោះ�កួត្រ។

ជាតរឿេៗកុមារតៅកនែុង្្្ររួោរត្បើអំត�ើហងិ្សាធធំ្�់និង្តរៀនសូ្�េ�ឺជាង្តក្មង្ដសទ។�ួកត្រអារនរឹង្មានបញ្ហា 

តផ្្�អារម្ម�៍កនែុង្ោលាតរៀននិង្មានជំង្ឺជាត្រើនដូរជាឈតឺពាោះឈកឺបាលនងិ្ហ�ឺជាតដើម។តហើេមានកុមារជាត្រើនបាន

រង្របសួនងិ្ោលា ប់តៅត�ល�ួកត្រទទលួរង្អំត�ើហងិ្សា។

ពកមេង្សសីនិង្ពកមេង្ក រ្ុសពរៀន�ីតនួាទីពេនឌរ័�ី�ននុស្សធំ

ពៅជនុវំញិខ ្នួ�កួពគ។ក្សិនពបើបនុរសពក្ីហិង្សាពលើសស្រី

ពហើេស្រីបពនាទោ សសស្រីពនាោះពកមេង្ក្រុសនឹង្ពរៀនអននុវត្រ

ដចូរ្ផដរ។ក្សិនពបើសស្រីស្រីបពនាទោ សខ ្នួឯង្ពនាោះ

ពកមេង្សសីក៏ពរៀនមានអារ�្មណ៍ដពូ ន្ែ ោះ្ ង្ផដរ។កប៏៉នុផន្រ

អំព�ើហិង្សាពលើសស្រី�ិនផ�នជាកហំនុសរបស់នាង្ពទ។

ខ ្នុំបានព�ើលព�ើញឪ�នុករបសខ់ ្នុំវាេដំមា្រ េខ ្នុំតាងំ្�ីខ ្នុំពៅតចូដពូចនែោះ

ខ ្នុំគតិថ្វាជាពរឿង្ធ�្មតាពៅពហើេ។ពៅព�លផដលខ ្នុំពរៀនសកូតអំ�ី

អំព�ើហិង្សាខ ្នុំកប៏ានេលថ់្វាបង្្កពករោះថ្្ក់ចពំោោះ�ននុស្សកគបរ់បូប៉នុណាណា 

ពហើេខ ្នុំក៏ឈប់វាេពធ្ើបាបក្�ន្ធរបសខ់ ្នុ។ំខ ្នុំ�ិនដងឹ្និយាេករាប់ពរឿង្ពនោះដល់ក្�ន្ធខ ្នុំ

រពបៀបណាពនាោះពទពហើេរេៈព�លយ៉ាង្េរូពករោេ�កពទើបនាង្ពជឿជាក់ពលើខ ្នុ។ំ

សកម្មភា�សំផដង្�ួតៅកនែុង្ទ�ំរ័148អារជួេ��្ករុមឲ្យផសង្្េល់នងិ្�ិភាកសា�វីរតបៀបផដលអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័

ប៉ាោះពាល់ដល់មនុស្ស្្របរ់ូបទាងំ្ជនរង្ត្រោះជនផដលតមើលត�ើញអំត�ើហងិ្សានិង្អនែកផដលត្បើអំត�ើហងិ្សាតនាោះ្ ង្ផដរ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



146	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

ការសផំដង្ �ួ ពដើម្ វី ពភិាកសា ពវី អពំពើហងិ្សា ផ្នែក ពេនឌរ័
អនែករូលរមួកនែុង្ការសំផដង្�ួសំផដង្នូវោ្ថ នភា�ជាកផ់សង្្កនែុង្ជវីវ�ិ។ការសំផដង្តនោះជេួ��ឲ្យ�កួត្រ�ភិាកសា�វី្បធ្នបទផដល

�កួត្រមានអារម្ម�៍ថ្ជាតរឿង្ឯកជនឬផ្ទៃ ល់ខលាួនដូរជា�នួាទវីនងិ្ទនំាកទ់នំង្របស់បុរសនិង្សស្វីតៅកនែុង្្្ររួោរ។សកម្មភា�

តៅទ�ំរ័148,152ដល់153នងិ្160តៅកនែុង្ជំ�ូកតនោះត្បើ្បាស់ការសំផដង្�ួអ�ំវីអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័តដើម្វីជេួ��ឲ្យ

�កួត្រ្រ�ិអ�ំវីមលូតហ�ុផដលនាំឲ្យតកើ�មានអំត�ើហងិ្សានងិ្អ�ំវីរតបៀបផដលអំត�ើហងិ្សានាំឲ្យមានត្រោះថ្នែ ក។់ការ�ភិាកសា�វី

ការសំផដង្�ួអារជេួ��្ករុមឲ្យ�និ�ិ្យតមើលឥរយិបែទតំនៀមទមាលា ប់នងិ្លំអានកនែុង្វធិវីផដលបុរសនិង្សស្វី ្ប្�រឹ�្រំតពាោះរនែ និង្

្រ�ិអ�ំវីវធិវីតធ្ើការរមួរនែ តដើម្វីបពា្ឈបអំ់ត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័នងិ្ផ្លា ស់ប្ូរ្ំរនិ�នងិ្ទំតនៀមទមាលា ប់ផដលនាំឲ្យមនុស្សេល់ថ្

អំត�ើហងិ្សាជាតរឿង្ធម្មតា។

អនែកអារត្ជើសតរ ើសតធ្ើសកម្មភា�ទាងំ្តនោះោរត់ោេផ�ក�វីរនែ ឬជាបន្បនាទៃ ប។់ដំបងូ្អនែក្បផហលជារង្់�ភិាកសា�វី

�នួាទវីតេនឌរ័ជាមេួនរឹង្្ករុម(សូមតមើលជ�ូំក៣៖តេនឌរ័នងិ្សុខភា�)។

សកម្មភា�ទាងំ្តនោះអារដតំ�ើ រការតៅបានល្ជាមេួនរឹង្ការសហការរនែ រវាង្សស្វីនងិ្បុរសមេួ្ករុម។ការឲ្យបុរសសំផដង្

�ួជាសស្វីតហើេសស្វីតដើរ�ួជាបុរសអារជេួ��ឲ្យ្បជាជន្រ�ិអ�ំវីវសិមភា�និង្តេនឌរ័តាមរតបៀបែ្មវីមេួ។

ការពរៀបចំការសំផដង្តួ
តរៀបរំោ្ថ នភា�(ោរត់រឿង្)ជាមនុ។រូរ�យាយមសរនែបតង្្កើ�ោ្ថ នភា�ផដលអារឲ្យតជឿបានប៉ាុផន្មនិ្�រូវបង្ហា ញហងិ្សាឬការ

រជំលួរ�ិ្ខ្លា ងំ្ត�កតនាោះតទ។ការសំផដង្�ួនរឹង្តមើលតៅកានផ់�ដូរោ្ថ នភា���ិ្បសិនតបើអនែក្បមលូត្្រឿង្ផ�ង្ឆ្កនិង្

សតមលាៀកបពំាក់មេួរំនួនផដលអនែកសំផដង្អារត្បើ្បាស់តដើម្វីបង្ហា ញ�វី�នួាទវីផដល�កួត្រក�ុំង្សំផដង្។ឧទាហរ�៍ស្មាប់

ោ្ថ នភា�ខ្ង្ត្កាមរមួមានដូរជាកាបូបតដើរ្ សារ្កវា៉ា �ក់មកួបុរសមា៉ា សុវីនតដរស្ករ្រប់នងិ្ត្្រឿង្អលង្្ក រ។

ខ្ង្ត្កាមតនោះ្ឺរជាោ្ថ នភា�្រំរូមេួរំននួ៖

ស្ថា នភា�ទី១
�ួសំផដង្

អនែកត្បើហងិ្សា៖ប្វី
ជនរង្ត្រោះ៖្ប�ន្ធ

ោក្សវី៖កូនៗនិង្ប្ូន្សវី្ប�ន្ធ

្ប�ន្ធមក្ ទៃោះេ�ឺតោេោររូលរមួការ្បជុំសហ្រមន។៍ប្វី

របស់នាង្ជបួតរឿង្ស៊េតៅសែ្ងតនោះតហើេមានអារម្ម�៍ខរឹង្សមបា

តោេោរផ�មនិមាននរណាតរៀបរំអាហារត�លលា្ង រស្មាប់

រ�់តៅត�លរ�់្��បម់កដល់ ទ្ៃោះ។បូ្ន្សវីរបស់នាង្ក�ុំង្

តមើលផែកូនៗរបស់�កួត្រ។�ួកត្រទាងំ្អស់រនែ តៅកនែុង្្ ទៃោះតនាោះក�ុំង្

រង្ច់ាំ្ប�ន្ធរ�់្��បម់ក្ទៃោះវញិ។ត�ើអនែក្ិរ�ថ្នរឹង្មានតរឿង្អ្វីតកើ�ត�ើង្នាត�លបនាទៃ ប?់
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ស្ថា នភា�ទី២
�ួសំផដង្

អនែកត្បើហងិ្សា៖តៅផកតរាង្រ្ក

ជនរង្ត្រោះ៖កម្មការនិវី
ោក្សវី៖កម្មករ-កម្មការនិវីផដលរូលតៅតបើក្បាក់ឈនែលួ

មនុតហើេចាកតរញ�វីកផនលាង្តកើ�តហ�ុ

កម្មការនិវីវេ័តក្មង្មានែ ក់បានតធ្ើការរេបៈត�ល១សប្ាហ៍

តៅកនែុង្តរាង្រ្កកា�ត់ដរសតមលាៀកបំពាក់�ូរមេួ។តៅត�ល

នាង្តៅតបើក្បាក់ឈនែលួបស់នាង្តៅផក្បាប់ឲ្យនាង្មក

តបើកតៅត�លត្កាេ។រ�់បានឲ្យនាង្រង្ច់ាំរហូ�ដល់

្្របរ់នែ ចាកតរញ�វីតរាង្រ្កតហើេក៏តៅនាង្រូលតៅកនែុង្

ការយិល័េរបស់រ�់ផ�មានែ កឯ់ង្។ត�ើអនែក្ិរ�ថ្នរឹង្មាន

តរឿង្អ្វីតកើ�ត�ើង្នាត�លបនាទៃ ប?់

ស្ថា នភា�ទី៣
�ួសំផដង្

អនែកត្បើហងិ្សា៖តក្មង្្បរុសជំទង្់

ជនរង្ត្រោះ៖តក្មង្្សវីជទំង្់

ោក្សវី៖តក្មង្្បរុសជំទង្់ដសទតទៀ�

តក្មង្្សវីជទំង្់មានែ ក់រូលរ�្ិតសលាៀកពាក់ដូរមនុស្ស្បរុសជាជាង្តសលាៀកសំ��់

ផបប្បស��វី ឬសតមលាៀកបំពាក់ផដលសស្វីវេ័តក្មង្ភា្រត្រើនតសលាៀក។

តៅត�លផដលនាង្ក�ុំង្តដើរតៅ្ ទៃោះមានែ កឯ់ង្នាង្ក៏តដើរកា�់តក្មង្្បរុសជទំង្់

មេួ្ករុមតហើេ�កួត្រក៏ចាបត់្្ើមផ្សករមក្ោក់នាង្។តក្មង្្បរុសជទំង្់

មានែ ក់កប៏ានតដើរតាម�វីត្កាេនាង្។ត�ើអនែក្ិរ�ថ្នរឹង្មានតរឿង្អ្វីតកើ�ត�ើង្

នាត�លបនាទៃ ប?់

ស្ថា នភា�សកមាប់សំដដង្តួផដលមានបញូ្លអំព�ើហិង្សាអាចនឹង្បង្្ករោរលំបាក

ឬរោររជំលួចតិ្រសកមាប់អ្កចលូរ�ួ�ួេចនំនួជា�ិពសសក្សិនពបើវានិយាេ

អំ�ីអំព�ើហិង្សាផដល�កួពគធ្្បប់ានរង្ពករោះពោេខ ្នួឯង្ផ្ទោ ល់ឬទក�ង្់នន

អំព�ើហិង្សាផដល�កួពគ�ិនទានប់ាន�ិ្រណាពៅដល់ដចូជាអំព�ើហិង្សាពលើ

កករុ�បនុរសសសឡាញ់បនុរសឬរោររពំោភពស�សនថាវៈពោេ្ ្រ/ីក្�ន្ធ។
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ផបង្ផរកអនែករូលរមួជា្ករុម�ូរៗផដលមានរនែ ្បផហល៥នាក។់្ល់្ឲ្យ្ករុមនវីមេួៗនូវតសរក្វីបរយិេខលាវីមេួអ�ំវី

ោ្ថ នភា�ណាមេួដូរជាោ្ថ នភា�ផដលបានតលើកត�ើង្តៅទ�ំរ័មនុផដលអារឈានតៅដល់អំត�ើហងិ្សា។(អនែកអារ

្ល់្ការផ�នាខំលាោះៗអំ�វីការមនិ��៌នាសុវីជត្រៅអំ�វីអំត�ើហងិ្សាតៅកនែុង្ោរត់រឿង្តនាោះ)តសនែើឲ្យ�ួកត្ររណំាេត�ល

១៥-២០នាទវីតដើម្វីតរៀបរំោរត់រឿង្មេួផដលមានរេបៈត�ល៥នាទវីផដលសំផដង្អ�ំវីោ្ថ នភា�តនាោះនងិ្អ្វីផដល�ួកត្រ

្រ�ិថ្នរឹង្តកើ�ត�ើង្។តលើកទរឹករ�ិ្ឲ្យសមាជិក្ករុម្្របរ់ូបរូលរមួទាងំ្អស់រនែ ។

តសនែើឲ្យ្ករុមនវីមេួៗត�ើង្សំផដង្ោរត់រឿង្របស់ខលាួន។

ត្កាេ�វី្ករុមទាងំ្អស់សំផដង្រប់តសនែើឲ្យ្ករុមទាងំ្អស់ទុកោក់ត្្រឿង្�ុបផ�ង្ឆ្កនិង្សតមលាៀកបពំាក់សំផដង្តៅ

កផនលាង្មេួ។បនាទៃ បម់កតសនែើឲ្យសមាជិកទាងំ្តនាោះបតង្្កើ�្ករុមែ្មវីរំននួ៣តោេផ្្កតលើ�នួាទវីរបស់�កួត្រកនែុង្នាមជា

“ជនរង្ត្រោះ”“អនែកត្បើហងិ្សា”នងិ្“ោក្សវី។តសនែើឲ្យអនែករូលរមួកនែុង្្ករុមនវីមេួៗ��៌នាអ�ំវីអារម្ម�៍របស់�កួត្រកនែុង្

ត�លសំផដង្�ួ។

តសនែើឲ្យ្ករុមនវីមេួៗកនែុង្រំតណាម្ករុមទាងំ្៣នយិេ�វីតយបល់របស់�កួត្រទាកទ់ង្នរឹង្អំត�ើហងិ្សាផដលបាន

ជោះឥទ្ធ�ិលតៅតលើ�ួអង្្គផដល�កួត្រសំផដង្។ត�ើវាអារនរឹង្បង្្កត្រោះថ្នែ ក់អ្វីខលាោះ?

សួរអនែករូលរមួ�វីអារម្ម�៍របស់�កួត្រតៅត�លទស្សនាការសំផដង្របស់្ករុមត្្សង្ត�ើ�កួត្ររង្្ លប៉ាោះពាល់តោេ

រតបៀបណា?

ជារុង្ត្កាេតសនែើឲ្យ្ករុមទាងំ្អស់រមួរនែ ជផជកអំ�វីវធិវីត្្សង្ៗផដលអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័បង្្ក្ លប៉ាោះពាល់រំតពាោះ

សស្វីតៅកនែុង្ការសំផដង្�ួទាងំ្តនោះ។សតង្្ប្ំរនិ�របស់្ករុមអ�ំវីរតបៀបផដលអំត�ើហងិ្សាកនែុង្ការសំផដង្�ួក៏អារបង្្ក

្លប៉ាោះពាល់រំតពាោះកូនៗរបស់សស្វី្្ររួោររបស់នាង្នងិ្អនែកដសទផដលតមើលត�ើញការត្បើអំត�ើហងិ្សានងិ្សហ្រមន៍

ទាងំ្មលូ្ ង្ផដរ។បនាទៃ បម់កអនែកអារបន្ការ�ភិាកសាអ�ំវីមលូតហ�ុសនអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័(ត្បើ្បាស់សកម្មភា�

តៅទ�ំរ័១៥២-១៥៣ឬការ�ិភាកសាអំ�វីរតបៀបផដល�នួាទវីរបស់�ួសំផដង្អារតធ្ើការផ្លា ស់ប្ូរតដើម្វីបង្្ក រអំត�ើហងិ្សា

តោេត្បើ្បាស់សកម្មភា�តៅទំ�រ័153)។

➊

➋

➌

➍

➎

ក្នុង្នា�ជា“ស្ក្ស”ីខ ្នុំ

េលថ់្ពៅព�លផដល

ពកមេង្ៗព�ើលព�ើញ�ននុស្ស

ធំពក្ីករាស់អំព�ើហិង្សា

�កួពគគតិថ្

វាជាទពង្្ើកតឹ�កតរូវ

ផដលកតរូវក្ក�ឹត្រ។

➏

សកម្មភា� ការសំផដង្តួ៖អំព�ើហិង្សាផ្នែកពេនឌ័រប៉ះពាល់មនុស្សគ្រប់រូប

ក្នុង្នា�ជា

“ជនរង្ពករោះ”ខ ្នុំ

ក្ផហលជាឈប់

ពៅចលូរ�ួក្ជនុំ

ពទៀតពហើេ។
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តៅត�លបញ្ចប់ការ�ភិាកសានិង្សកម្មភា�ជា្ករុមជា�តិសសអ�ំវី្បធ្ន�បិាកៗជាការ្បតសើរ្ួររតសនែើឲ្យ្្របរ់នែ ជផជក

អ�ំវីអ្វីផដល�កួត្របានតរៀនសូ្�អារម្ម�៍ផដល�ួកត្រមានរំតពាោះបញ្ហា នងិ្រតបៀបផដល�ួកត្រទទលួបានការជំរញុ

ទរឹករ�ិ្ឲ្យតធ្ើសកម្មភា�តដើម្វីតធ្ើការផ្លា ស់បូ្រ។តលើស�វីតនោះតទៀ�ជាការសំខ្ន្់ ង្ផដរផដល្�រូវ្ ល់្ឱកាសឲ្យអនែក

រូលរមួទាងំ្អស់តធ្ើការវាេ�សមលានងិ្្ ល់្ម�ិ្��ប។់សកម្មភា�តនោះ្រជឺាវធិវីដ៏រ វីករាេមេួស្មាប់បញ្ចូលអនែករូលរមួ

ទាងំ្អស់តៅកនែុង្ដតំ�ើ រការ្�ិោះរោិះ�ិចារណានងិ្វាេ�សមលា។

ការត្�ៀមលក្�បៈ៖ផសង្្រក្កោសតសៀវតៅសរតសរបង្់ស្ិ�និង្ប៊រិ។រូរសរតសរសំ�ួរវាេ�សមលារនំនួ៤មេួឬ

ត្រើនសំ�ំុខ្ង្ត្កាមតៅតលើ្កោសតសៀវតៅោរត់ោេផ�ក�វីរនែ ។

1.សរតសរតឈា្ម ោះអ្វីមេួផដលតេើង្បានតធ្ើ។

2.សរតសរតឈា្ម ោះអ្វីមេួផដលអនែកបានតរៀនសូ្�។

3.នយិេអ្វីមេួផដលអនែករូលរិ�្និង្និយេអ្វីមេួផដលអនែកមនិរូលរ�ិ។្

4.ត�ើអនែកនរឹង្តធ្ើអ្វីជាមេួនរឹង្អ្វីផដលអនែកបានតរៀនសូ្�?

តៅត�លបញ្ចប់សកម្មភា�ឬសិក្ាោលាសួរ្ករុមថ្ត�ើសំ�ួរណាខលាោះផដល�កួត្រ្ិរ�ថ្សំខ្ន់ស្មាប់េល់�វី

្បធ្នបទផដលអនែកបាន�ិភាកសា។រូរសរតសរសំ�ួរនវីមេួៗតៅតលើ្កោសតសៀវតៅោរត់ោេផ�កមេួ។

រូរបតង្្កើ�“សសពៃ”មេួដុំតោេខ្ចប្់កោសសំ�ួរវាេ�សមលារុង្ត្កាេ(តលខ៤)តៅកនែុង្

បាល់ដ៏�រឹង្មេួតហើេបនាទៃ បម់កបផន្ថម្សទាប្់កោសតៅជុវំញិវា។ជំនសួការបផន្ថម

សនលារឹកតសៀវតៅផដលមានសំ�ួរផដល្ករុមតសនែើត�ើង្ជាមេួនរឹង្សំ�ួរវាេ�សមលានងិ្

សំ�ួរបតញ្ឆោ �មេួរំននួដូរជា“រូរអនែករា”ំឬ“រូរអនែកត្រៀង្រត្មៀង្មេួបទ”រហូ�

អនែកបានបតង្្កើ�ដំុសសពៃមេួផដលមានទហំំដូរសសពៃ�ិ�។រូរ្បាកដថ្អនែកបានោក់សំ�ួរ

វាេ�សមលាទាងំ្តនាោះតាមតលខតរៀង្�វីធំមក�ូរដូតរនែោះតៅត�លផដលសសពៃ្�រូវបានបកតនាោះត្រ

នរឹង្អានសំ�ួរតាមលំោប់តលខតរៀង្១,២,៣,៤។

ចាក់បទតភលាង្ឬទោះសដនងិ្តសនែើឲ្យអនែករូលរមួហុរសសពៃ�រនែ �វីមានែ ក់តៅមានែ ក។់តៅត�លបទតភលាង្ឈប់អនែកផដលក�ុំង្កាន់

សសពៃ្�រូវបកមេួសនលារឹកតហើេតឆលាើេសំ�ួរតៅកនែុង្សនលារឹក្កោសតនាោះ។បន្តធ្ើដូតរនែោះរហូ�ដល់បកសនលារឹកសំ�ួរ

ទាងំ្អស់�វីសសពៃ។

រណំា៖ំអនែកអារសរតសរ�វីអ្វីផដល�កួត្រនយិេតៅតលើសលារឹក្កោសធំមេួផដល្្របរ់នែ អារតមើលត�ើញឬ្រនផ់�

ោ្ប់តោេ្បរុង្្បេ�័នែនូវអ្វីផដល្្របរ់នែ នយិេ។តាមរេបៈការ្រ�ិ្ូររ�ចិារណាអ�ំវីអ្វីផដល្្របរ់នែ នយិេអនែកអារ

តរៀនសូ្�បានត្រើនអំ�វីអ្វីតៅផដលមាន្បសិទ្ធភា�បំ្ �ុ�វីសិក្ាោលាតហើេរតបៀបផដលអារផកលម្សិក្ាោលា

តៅត�លត្កាេ។

➊

➋

➌

ហុចសសពៃសកម្មភា�

វាេតសមលៃការសំផដង្តួ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



150	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

ព�ើ អ្វី ពៅ ផដល បង្្ក ឲ្យ មាន អពំពើហងិ្សា  
ផ ន្ែកពេនឌរ័?
តដើម្វីបពា្ឈបអ់ំត�ើហងិ្សាតលើសស្វីតេើង្ចាបំារ់្�រូវេល់�វីរតបៀបផដល្រនិំ�្បកបតោេត្រោះថ្នែ ក់អ�ំវីភា�ជាបុរសនងិ្ភា�ជាសស្វី

្ល់្ជាមលូតហ�ុស្មាប់ការត្បើ្បាស់អំត�ើហងិ្សាតោេបុរសតៅតលើសស្វីកុមារនងិ្អនែកដសទផដលមានឋានបៈ�ូរទាបជាង្ខលាួន។

ឋានបៈមនិតស្មើរនែ រវាង្បុរសនិង្សស្វី្រជឺាមូលតហ�ុរម្ង្សនអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។វសិមភា�តនោះរមួមានជំតនឿផដលថ្សស្វី្ួររ

�រឹង្ផ្្កផ្នែកតសដឋាករិ្ចតលើបុរសនិង្ថ្សស្វីនងិ្កុមារ្រជឺាកម្មសិទ្ធិរបស់បុរសនិង្ស្ថិ�ត្កាម្្រប់្ ្រង្របស់បុរស។

សស្ីផចករំផលកពរឿង្រ៉ា វទឹកផ្នែកនិង្កំហឹង្

តៅកនែុង្កិរ្ច្បជុំមេួស្វីអំ�វីការអបរ់ំសុខភា�តៅកនែុង្ទវ្ី ករុង្�ូន(Pune)សន្បតទសឥណា្ឌ សស្វីមេួ្ករុមក�ុំង្

លួង្តលាមនាង្មា៉ា យ៉ា ផដលបានស្មាលកូន្សវីទវីបវីរបស់នាង្។នាង្េំខ្សរឹកខ្ួសលជាខ្លា ងំ្តោេបង្ហា ញខនែង្តហើមរបស់

នាង្ឲ្យសស្វីទាងំ្តនាោះតមើល។នាង្ខ្ឌវីចាបានលាបត្បង្កូឡាឲ្យនាង្តហើេ

បាននិយេថ្“កំុេំអវី។ប្វីខញាុ ំក៏វាេខញាុ ំផដរតទាោះជាខញាុ ំមានកូន្បរុស�វីរនាក់ឲ្យរ�់

តហើេក៏តោេ។

ត្កាេ�វីស្ងបោ់្ង �់បន្រិនាង្រោឋា កប៏ាននយិេថ្“ប្វីខញាុ ំវាេខញាុ ំត�លផដល

ខញាុ ំ�មា�់តៅរ�។់បុរសមនិរូលរិ�្ឲ្យតេើង្និយេ�មា�់តៅត្រវញិតទ។នាង្

ឌវីផ្ក៏សួរទាងំ្រម្ងល់ថ្“រុោះតហ�ុអ្វីបានជាប្វីរបស់មវីនូរញុ្ចាននាង្តរញ�វ្ី ទៃោះ

ផដរ?នាង្មនិផដលនយិេ�មា�់អ្វី្ ង្”រ្ម ននរណាមានែ ក់តឆលាើេសំ�ួរតនោះតទ។

បនាទៃ បម់កអនែក្សវីភូណាមផដលជាប្ុរ្គលិកសុខ្ភបិាលបាននិយេថ្

“បុរសវាេសស្វីតដើម្វីបង្ហា ញថ្�កួត្រមានអំណារមកតលើតេើង្មនិផមនតោេោរកំហុសរបស់តេើង្តទ។ប្វីរបស់រូយ៉ា 

នយិេថ្រ�់វាេនាង្តោេោរផ�សម្ុរនាង្ត ្្ម ត�ក។ប៉ាុផន្រុោះសម្ុររបស់នាង្រូផ្វញិសណាស់ផមនតទ?នាង្

្�រូវបានប្វីនាង្ដុ�សមាលា ប់តោេោរផ�រ�់ជាបុរសបិុន្បរ�្ឌ ”បរយិកាសករិ្ច្បជុបំានផ្លា ស់ប្ូរត្កាេ�វីតនាោះមក។

អនែក្សវីអាមវីណាផដលមានវេ័រណំាស់ជាង្ត្របាននិយេថ្“ខញាុ ំ��ិជាខរឹង្សមបាខ្លា ងំ្ណាស់។ខញាុ ំតមើលត�ើញថ្

មានតហ�ុ្លសុវីជត្រៅជាត្រើនតៅ�វីត្កាេអំត�ើហងិ្សាតលើ្ប�ន្ធតនោះ។

ភា�ខុសគ្នែ រវាង្មូលពហតុនិង្“កត្្ជំរុញ”ឲ្យមានអំព�ើហិង្សា
តៅត�លខលាោះមនុស្ស�ន្យល់�វីមលូតហ�ុផដលបុរសមានែ ក់្ប្�រឹ�្អំត�ើហងិ្សាតោេនយិេថ្រ�់្សវ រឹង្្បរ�័្ឌ ឬមនិសបបាេ

រ�ិ។្តលសទាងំ្តនោះអារជាផ្នែកមេួសនមលូតហ�ុប៉ាុផន្វាមនិផមនជាតរឿង្រា៉ា ង្ទាងំ្មលូតនាោះតទ។តហើេ�កួវាមនិផមនជាមលូ

តហ�ុសម្សបស្មាប់ការ្ប្�រឹ�្អំត�ើហងិ្សាតនាោះផដរ!មនុស្សមេួរំននួតៅមលូតហ�ុទាងំ្តនោះថ្“កត្ាជរំញុ”�វីត្ពាោះ�ួកវា

អារ“ជំរញុ”ឲ្យបុរសធ្លា ករូ់លកនែុង្ោ្ថ នភា�ជាកល់ាក់ណាមេួបាន។ប៉ាុផន្�កួវាមនិបណ្ាលឲ្យបុរស្្របរ់ូបកនែុង្ោ្ថ នភា�

្បហាក់្ បផហលរនែ ត្បើ្បាស់អំត�ើហងិ្សាតនាោះតទ។តក្មង្្បរុសមនិផមនតកើ�មកតដើម្វីត្បើអំត�ើហងិ្សាតនាោះត�ើេ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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វដ្សនហិង្សា
តៅត�លផដលទនំាកទំ់នង្មេួឈានដល់ការត្បើហងិ្សាការវាេដំតលើកទវីមេួតមើលតៅដូរជា្�រឹ�្កិារ�៍ោរត់ោេផ�ក
មេួ។ប៉ាុផន្តៅត�លផដលអំត�ើហងិ្សាតនាោះតរោះផ�តកើ�មានជាបន្បនាទៃ ប់មង្្តហើេមង្្តទៀ�តនាោះវានរឹង្តដើរតាមលំនាំមេួតនោះ៖

ភាព ់ នតឹង្ ដកើនដ�ើង្
ខងឹ្សមបា ដ្្គទាស់ផទង្ ស្ើបដនាទោ ស

វាេ្បហារ ដោេ ពាកឲសម្ើ

អដំពើហងិ្សា
វាេតប់ ទគកំដ្្ៀង្ ទាត់ ្មរាមក់ ដ្បើ វត្ុ 
ឬ អាវធុ រដំោភ ដសពសនវ្ៈ េំរាម ដោេ 

ពាកឲសម្ើ នងិ្ រាង្កាេ

រេៈដព្ សាងា តដ់សងាៀម
បុរស អាម នងឹ្ ប�ដិសធ អដំពើហងិ្សា ដនាគ ដ្បើ្ រាស ់

ដ្ស ដោគសា នៀិេ្ កតរ់ានការ  ដសាកស្ាេ ឬ 
សនយា្ នងឹ្មនិ កឲ ដរឿង្ដនគ ដកើតដ�ើង្ ម្ង្ ដទាតដ�ើេ។ 

ជាធម្មតាសស្វីផដលមានទនំាកទ់នំង្្បកបតោេហងិ្សាតរៀនរ�ំរឹង្ទុកនិង្ផែមទាងំ្ត្�ៀមខលាួនទទលួេកផ្នែកនវីមេួៗសន
វដ្ហងិ្សា។ស្មាប់ប្វី្ប�ន្ធជាត្រើនរេបៈត�លោ្ង �ត់ស្ងៀមកានផ់�ខលាវីតៅៗខ�បៈផដលសស្វីបា�ប់ង្់ឆនទៃបៈរបស់នាង្កនែុង្ការ
្បឆ្ងំ្ឬ�ប�រំតពាោះប្វីរបស់នាង្។ការ្្រប់្ ្រង្របស់ប្វីតៅតលើរូបនាង្កានផ់�ត�ញតលញរហូ�ដល់រ�់មនិចាបំារ់សនយា
អ្វីល្ៗ រំតពាោះនាង្តទៀ�ត�ើេ។

ពហតុអ្ីបានជាសស្ីពៅផតគរា?ំ
សស្វីអារធ្លា កខ់លាួនជាប់កនែុង្អនាទៃ ក់សនវដ្ហងិ្សា។ការផ្្រ់ខលាួនតរញ�វីវដ្ហងិ្សាតនោះ្រជឺាមតធយាបាេមេួតដើម្វីត្ររតរញ�វីអំត�ើហងិ្សា
ប៉ាុផន្ស្មាប់សស្វីរង្ត្រោះជាត្រើនការចាកតរញទនំង្ជាមនិអារតៅររួត�ើេ។សស្វីផដលរង្ត្រោះ៖

• អារនរឹង្រ្ម នកផនលាង្មានសុវ�្ថភិា�ស្មាប់តៅ។

• អារនរឹង្រ្ម នមតធយាបាេស្មាប្់ ល់្ឲ្យខលាួនឯង្នងិ្កូនៗត្រៅផ��វីប្វីផដលត្បើហងិ្សាតនាោះ។

• អារនរឹង្ភេ័ខ្លា រខ្លា ងំ្កនែុង្ការទទួលេកការរំ្ ទណាមេួផដលអារនរឹង្មានស្មាប់�ួកត្រនងិ្កូនៗ�កួត្រ។

• អារនរឹង្្�រូវបានអនែកត្បើអំត�ើហងិ្សាតលើ�កួនាង្បញ្ចុ ោះបញ្ចូលឲ្យនាង្មានអារម្ម�៍ថ្�កួត្រមនិសមទទួលបានជំនេួអ្វី
ត�ើេ។

ដូតរនែោះមូលតហ�ុមេួកនែុង្រំតណាមមលូតហ�ុសនអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័្រឺកង្ោ្ះឱកាសស្មាប់សស្វី។តាមរេបៈការបតង្្កើ�
នូវជត្មើសត្្សង្ៗស្មាប់សស្វីត្បើ្បាស់តៅកនែុង្ោ្ថ នភា�ខ្ង្តលើសហ្រមន៍របស់អនែកអារបង្្ក រមនិឲ្យសស្វីជាប់្ ុង្ខលាួនកនែុង្
ទនំាកទ់នំង្្បកបតោេហងិ្សានិង្វដ្ហងិ្សាបាន។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ត្កាេត�លតធ្ើសកម្មភា�តៅកនែុង្ទ�ំរ័148ររួរូរតសនែើឲ្យអនែកសំផដង្ទុកោក់ត្្រឿង្ផ�ង្ឆ្កនិង្សតមលាៀកបពំាក់

សំផដង្មេួកផនលាង្ររួមករូលរមួជាមេួ្ករុមវញិ។ការតសនែើឲ្យអនែកសំផដង្ដកតរញនូវ�នួាទវីកនែុង្ការសំផដង្របស់�កួត្រ

មនុនរឹង្មករូលរមួ�ិភាកសាវញិជេួ��បតញ្ច ៀសការចា�ទុ់កអនែករូលរមួជាអនែកត្បើហងិ្សាឬជនរង្ត្រោះ។ជាការសំខ្ន់

ណាស់ផដលមនិ្�រូវតធ្ើឲ្យបុ្រ្គលណាមានែ ក់ភាន់្ រ�ំជាមេួនរឹង្�នួាទវីផដលរ�់ឬនាង្បានសំផដង្ររួតនាោះត�ើេ។

�ភិាកសា�វីោរត់រឿង្នវីមេួ។សួរសំ�ួរផដលនាំឲ្យ្ករុមទាងំ្មលូ្បាប់�វីអ្វីផដលបានតកើ�ត�ើង្នងិ្បានជំរញុឲ្យបុរស

តនាោះត្បើហងិ្សា។ខ�បៈផដល�កួត្រ្បាប់មូលតហ�ុត្្សង្ៗផដលឈានតៅដល់ការត្បើហងិ្សាអនែកអារនរឹង្រង្់សរតសរ

មលូតហ�ុទាងំ្តនាោះតៅតលើផ្ទៃ ងំ្្កោសឬក្ារតខៀន។

វភិា្រមលូតហ�ុសនអំត�ើហងិ្សាទាងំ្តនាោះ។ជេួ��្ករុមតធ្ើការសត្មររិ�ថ្្ត�ើមលូតហ�ុណាខលាោះផដល�កួត្រឲ្យតឈា្ម ោះថ្

“កត្ាជរំញុ”ឲ្យមានការត្បើហងិ្សានិង្មលូតហ�ុណាខលាោះផដលជា“មលូតហ�ុឫស្រល់”។លំហា�់“ប៉ាុផន្តហ�ុអ្វី?”

អារជួេឲ្យ្ករុមតមើលត�ើញភា�ខុសរនែ រវាង្“កត្ាជរំញុ”នងិ្“មូលតហ�ុឫស្រល់។ការតមើលត�ើញមលូតហ�ុ

ឫស្រល់ជេួ��ឲ្យង្េេល់�វីរតបៀបផដលការរ�ំរឹង្ទុកកនែុង្តេនឌរ័នាំឲ្យតកើ�មានហងិ្សា។

➊

➋

➌

សំណួរ៖ពហតនុអី្បានជាបនុរសពនាោះខងឹ្?

សំណួរ៖ប៉នុផន្រពហតនុអី្ពរឿង្នឹង្ពធ្ើឲ្យ

រតខ់ងឹ្ខ្្ងំ្�្ព៉ោះ?

សំណួរ៖ប៉នុផន្រពហតនុអី្

បានជារត់រ�ឹំង្ដពូ ន្ែ ោះ?


សំណួរ៖ប៉នុផន្រពហតនុអី្

បានជារត់គតិដពូ ន្ែ ោះ?

ចព�្ើេ៖�ីពកោោះក្�ន្ធរត់ពៅចលូរ�ួក្ជនុំពហើេ

ពភ្ចច�្និអាហារព�លោងា ចទនុកជនូរត។់

ចព�្ើេ៖�ីពកោោះរត់រ�ឹំង្ថ្ក្�ន្ធរត់

ពៅ្ទោោះនិង្ច�្និអាហារព�លោងា ច

សកមាប់រត់ពរៀង្រាល់េប។់

ចព�្ើេ៖�ីពកោោះរត់គតិថ្

តនួាទីក្�ន្ធគឺពររ�រត់

�ិនផ�នពៅចលូរ�ួក្ជនុំ

ពនាោះពទ។

ចព�្ើេ៖�ីពកោោះបនុរសនិង្

សស្រីកតរូវបានបពកង្ៀនឲ្យពជឿថ្

វាជារោរងាររបស់សស្រីផដល

កតរូវពររ�្ ្រ។ី

សកម្មភា�

ពៅព�លខោ្ះភា�ភេ័ខ្្ចនិង្ទនុក្ខពវទនាមានោសព�ញ

ក្នុង្កបាលរបស់ពេើង្រហូតដល់ពេើង្្ បំាច់កតរូវជរំនុញឲ្យ

សិកសាផសង្្រក“�ូលពហតនុ”និង្�យាយា�ផសង្្េល។់

Sharon Ishcomer-Fleming, 
Choctaw Nation, US

ផសង្្េល់�ីមូលពហតុសនអំព�ើហិង្សាផ្នែកពេនឌ័រ
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ផសង្្េល់�វីទំនាកទំ់នង្រវាង្អំត�ើហងិ្សាតៅកនែុង្ការសំផដង្តរឿង្នងិ្្រនិំ�អ�ំវីរតបៀបផដលបុរសនិង្សស្វី្ួររផ�តធ្ើ

សកម្មភា�និង្្ិរ�។ជាឧទាហរ�៍៖តហ�ុអ្វីបានជាបុរសតៅកនែុង្ការសំផដង្�ួតនោះតជឿថ្វាជាតរឿង្ធម្មតាតទផដល្�រូវ

ត្បើហងិ្សាតលើសស្វី(និង្្បផហលជាអនែកដសទតទៀ�្ង្)?តហ�ុអ្វីបានជាមនុស្សយ៉ា ង្ត្រើនអ�ឱ់នរំតពាោះអំត�ើហងិ្សាតលើ

សស្វី?ត�ើជតំនឿអ្វីខលាោះអំ�វីតេនឌរ័ផដលបត្ង្ៀនបុរសនិង្សស្វីឲ្យ្រ�ិថ្ការត្បើហងិ្សាតលើសស្វី្រជឺាតរឿង្ធម្មតា?

អនែកអារនរឹង្សននែោិឋា នតោេសួរថ្ត�ើនរឹង្មានតរឿង្អ្វីតកើ�ត�ើង្តៅកនែុង្ោ្ថ នភា�នវីមេួៗតនាោះ្បសិនតបើមនិត្បើ្បាស់

អំត�ើហងិ្សា។ត�ើរ�់នរឹង្តធ្ើអ្វីជនួំសមកវញិ?ឬអនែកអារបន្ជាមេួសកម្មភា�បនាទៃ ប់តដើម្វីជេួ��្ករុម្ិរ�អ�ំវីមតធយាបាេ

បពា្ឈបអ់ំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័។

ផសង្្េល់�ីមូលពហតុសនអំព�ើហិង្សាផ្នែកពេនឌ័រ(ត)

តសនែើឲ្យ្ករុមផដលបានសំផដង្�ួកនែុង្ោ្ថ នភា�នវីមេួៗតនាោះជបួរនែ ោរត់ោេផ�កម្ង្តទៀ�រេបៈត�ល១៥នាទវីនងិ្

�ភិាកសា�វីរតបៀបផដល�ួអង្្គនវីមេួៗអារតធ្ើសកម្មភា�ខុស�វីមនុតដើម្វីកំុឲ្យោ្ថ នភា�តនាោះបញ្ចប់តៅតោេហងិ្សា។

ជរំញុឲ្យ្្របរ់នែ ្រ�ិអ�ំវីសកម្មភា�ត្្សង្ៗផដលជនរង្ត្រោះអនែកត្បើហងិ្សានិង្ោក្សវីអារអនុវ�។្តសនែើឲ្យ�កួត្រកំុោក់

ការទទលួខុស្�រូវទាងំ្អស់តៅតលើសស្វី!

សំផដង្�ួកនែុង្ោ្ថ នភា�នវីមេួៗមង្្តទៀ�តោេម្ង្តនោះ្�រូវផ្លា ស់ប្ូរនូវអ្វីផដលតកើ�ត�ើង្តដើម្វីឲ្យោរត់រឿង្បញ្ចប់

តៅតោេរ្ម នអំត�ើហងិ្សា។ការតមើលត�ើញ�វីជត្មើសណាមេួរំតពាោះអំត�ើហងិ្សាអារ្ ល់្នូវកមាលា ងំ្ដ៏ខ្លា ងំ្កាលា 

ជា�តិសសស្មាប់អនែកផដលធ្លា ប់រង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សា។

តៅកនែុង្ការសំផដង្�ួ“ការបញ្ចប់តរឿង្តោេភា�រ វីករាេ”ត�ើអនែក្រ�ិថ្អ្វីតៅផដលបានជេួ��ឲ្យអនែករូលរមួនងិ្អនែកត�ើញ

តហ�ុការ�៍តធ្ើអ្វីមេួខុស�វីតនោះ?ត�ើអនែក្ិរ�ថ្�កួត្រអារនរឹង្ទទលួបាន្រនិំ�តធ្ើសកម្មភា�តនោះ�វី្បភ�ណាឬ

រ�ុំរខ្លា ងំ្�វីណា?

�ភិាកសា�វី្រនិំ�តដើម្វីផ្លា ស់បូ្រមូលតហ�ុឫស្រល់មេួរំននួផដលនាំឲ្យមានអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។តសនែើឲ្យ្ករុម

�ចិារណា�វីវធិវីផដលអារជេួ��ឲ្យ្្ររួោរនិង្អនែកដសទកនែុង្សហ្រមន៍តមើលត�ើញបញ្ហា នងិ្ត្រោះថ្នែ ក់សនបញ្ហា ។អនែកអារ

នរឹង្តសនែើឲ្យ�កួត្រ្�ិោះរោិះអំ�វីោ្ថ នភា�ផ្ទៃ ល់ខលាួនរបស់�កួត្រ។ត�ើមានអ្វីមេួផដល�កួត្ររង្់ផ្លា ស់បូ្រតៅកនែុង្ទំនាកទ់នំង្

របស់�កួត្រផដរឬតទ?ត�ើ�កួត្រអារបញ្ចូលកុមារកនែុង្ការបតង្្កើ�ឲ្យមានការផ្លា ស់ប្ូរនាត�លអនា្រ�ផដរឬតទ?

ផ្្កតលើរតមលាើេរំតពាោះសំ�ួរទាងំ្តនោះ្ករុមអារត្�ៀមលក្�បៈររួរាល់តដើម្វីតរៀបរំសកម្មភា�ជាកល់ាក់មេួ

រនំនួ។(សូមតមើលរ�ុំរ“បតង្្កើ�ផ្នការសកម្មភា�”ទ�ំរ័26)។
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សកម្មភា�

សកម្មភា� ការសំផដង្“ការបញ្ចប់ពរឿង្ពោេភា�រីករេ”ពដើម្ី្រិតអំ�ីការផ្លៃ ស់ប្តូរ
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154	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

អណំារ នងិ្ អពំពើហងិ្សា
ជាតរឿេៗអនែកមានឋានបៈខពៃស់នងិ្មានអណំារខ្លា ងំ្រូលរិ�្ត្បើអំត�ើហងិ្សាតលើអនែកមានឋានបៈទាបឬអណំារ�រិ។តនោះអារជា
ទវីកផនលាង្ចាបត់្្ើមដ៏សំខ្ន់មេួស្មាប់�ិភាកសាជាមេួបុរស�វីអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។វាអារនរឹង្ង្េ្សរួលជាង្ស្មាប់
បុរសកនែុង្ការផសង្្េល់�វីត្រោះថ្នែ ក់នងិ្ភា�អេុ�្ធិម៌ផដលសស្វីបានទទលួរង្្បសិនតបើបទ�ិតោធន៍ផ្ទៃ ល់ខលាួនរបស់�កួត្រ
ទាកទ់និនរឹង្ភា�រ្ម នអណំារនិង្ហងិ្សា្�រូវបានទទលួោ្គ ល់្ ង្ផដរតនាោះ។

តដើម្វីត្�ៀមលក្�បៈអនុវ�្សកម្មភា�២បនាទៃ ប់អនែកអារនរឹង្រង្់អានអ�ំវីតេនឌរ័អណំារនិង្សុខភា�(ទ�ំរ័52ដល់
53)។

បតង្្កើ�តារាង្ធំមេួមាន២កូតឡាន។កនែុង្តនាោះកូតឡានមេួោក់រ�ំង្តជើង្ថ្“អំណារខ្លា ងំ្”នងិ្កូតឡានមេួតទៀ�

“អណំារ�រិ។

តសនែើឲ្យអនែករូលរមួបំ្ុស្រនិំ�អ�ំវី្ករុមមនុស្សតៅកនែុង្សហ្រមន៍ផដលមានអណំារខ្លា ងំ្បំ្ �ុ។សរតសរ្ំរនិ�របស់

�កួត្រមេួបញ្វីសនផ្នែកអណំារខ្លា ងំ្កនែុង្តារាង្។រូរ្បាកដថ្អនែករូលរមួតផ្្�សំខ្ន់តលើឋានបៈនងិ្អណំារសង្្គម

មនិផមនភា�ខ្លា ងំ្ផ ន្ែកកមាលា ងំ្កាេតនាោះតទ។

បនាទៃ បម់កសួរថ្ត�ើ្ករុមមានអណំារទាងំ្តនោះមានអណំារតៅតលើ្ករុមណាខលាោះ។ោក់្ករុមទាងំ្តនោះតៅកនែុង្កូតឡាន

មេួតទៀ�ស្មាប់អនែកមានអំណារ�ិរ។

សួរថ្ត�ើមាន្ករុមណាត្្សង្តទៀ�ផដលមានអណំារ�រិតហើេបញ្ចូល�កួត្រតៅកនែុង្កូតឡានមានអណំារ�រិ។

បនាទៃ បម់ករូរសត្មររិ�ថ្្ត�ើនរណាមានអណំារខ្លា ងំ្ជាង្្ករុមរុង្ត្កាេទាងំ្តនោះនិង្បផន្ថម្ករុមទាងំ្តនាោះតៅកនែុង្

កូតឡានអណំារខ្លា ងំ្។
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សកម្មភា� អំណាចខ្លៃ ងំ្និង្អំណាចតិច

អំណាចខ្លា ងំ្ អំណាចតចិ

បរុស សស្ី

មនសុ្សធំ ករុារឬយវុជន

អ្នករាន អ្នកម្្រ

ដសបែកស ដសបែកទ ម្ៅ

ទៅហ្វាយ កមមាករ

ជនជាតិភាគទម្ចីន ជនជាតភិាគតចិ

េមី្្ររុង្ ជនបេ

ជនជាតទិែើម ជនអទ្្ម្្រទវសន ៍

ទរៀបការ ទៅលីវដលង្លះ

រានការអបរ់ ំ គ្មា នការអបរ់ ំ

គ្មា ន�ិការភា� រាន�ិការភា�

គ្មា នឬមិនបានទធវាើទតស្ទមទោគទអែស៍ រានទមទោគទអែស៍

ទេេធមមាតា ទេេេីបី
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នយិេ�វីអ្វីផដលតារាង្តនោះបង្ហា ញ។រូរបញ្្កថ់្មនុស្សតៅកនែុង្្ករុមមានអណំារខ្លា ងំ្្រឺមានប�្ុសិទ្ធិឬ្ុរ�សម្�ិ្

ផដលមនុស្សតៅកនែុង្្ករុមមានអំណារ�រិមនិមានតនាោះតទ។�ភិាកសា�វី្បតភ�ប�ុសិ្ទ្ធតិ្្សង្ៗរនែ ផដលមានរំតពាោះអនែក

ផដលមានោ្ថ នភា�តសដឋាករិ្ចការអបរ់ំនងិ្ឋានបៈសង្្គមខពៃស់ជាង្។អនែកក៏អារនរឹង្�ភិាកសា�វី្បតភទត្្សង្ៗសនអំត�ើហងិ្សា

ផដលមនុស្សតៅកនែុង្្ករុមមានអំណារត្រើនត្បើ្បាស់តៅតលើមនុស្សតៅកនែុង្្ករុមមានអណំារ�រិ្ ង្ផដរ។

តសនែើឲ្យអនែករូលរមួនិយេអ�ំវីរតបៀបផដល�កួត្រស័ក្សិមស្ថិ�កនែុង្្ករុមមានអណំារត្រើនឬ្ករុមមានអណំារ�រិនិង្

បុ�សិ្ទ្ធិឬ្ុរ�សម្�ិ្ផដល�កួត្រទទួលបាន។�ិភាកសា�វីអ្វីផដលមនុស្សតៅកនែុង្្ករុមទាងំ្�វីរផ្នែកសនតារាង្អារតធ្ើតដើម្វី

តធ្ើឲ្យឋានបៈនងិ្អណំាររវាង្្ករុមត្្សង្ៗកាន់ផ�មានសមភា�រវាង្រនែ ។(សកម្មភា�បនាទៃ ប់អារជួេ��មនុស្សតៅកនែុង្្ករុម

តនាោះតមើលត�ើញ�វីទវីកផនលាង្ផដលស័កិ្សមស្មាប់�ួកត្រតធៀបនរឹង្មនុស្សកនែុង្្ករុមត្្សង្)។

➎

➏

អំណាចខ្លៃ ងំ្និង្អំណាចតិច(ត)

បនុរសដនទ�កសនុំដបូំនា្ម ន�ីខ ្នុំ

�ីពកោោះខ ្នុំបានពធ្ើដពំណើ រពកចីន

ប៉នុផន្រពៅឯ្ ទោោះវញិមា្រ េនិង្

ឪ�នុកខ ្នុំនឹង្�ិនអននុញ្ញា តឲ្យខ ្នុំ

ពកជីសពរ ើសភរយិាពោេ

ខ ្នួឯង្ពនាោះពទ។

ពៅហ្ាេខ ្នុំបង្្ខំឲ្យខ ្នុំពធ្ើរោរ

ផែ�ពម៉ាង្ពោេរ្ម នករាក់

ឈនែលួបផនថា�ពហើេគរំា�

បឈ្ឈប់រោរងារខ ្នុំពទៀតពបើខ ្នុំ

�ិនក��។ពៅ្ទោោះវញិខ ្នុំចង្់

ឲ្យក្�ន្ធកនូខ ្នុំពររ�ខ ្នុ!ំ
ពតើវាេនុត្រធិ�៌ពទផដលពេើង្

ពក្ីករាស់អំណាចរបស់

ពេើង្ពលើអ្កដនទពដើ�្ឲី្យ

ពេើង្មានអារ�្មណ៍

លក្្ពសើរអំ�ីភា�មាន

អំណាចតចិពៅក្នុង្

ស្ថា នភា�ដនទ?

សកម្មភា�

ខ ្នុំពក្ីករាស់តារាង្ពនោះជា�ពធយាបាេ�ួេសកមាប់្ បព់្្រើ�កចិ�ិ្ភាកសា

ប៉នុផន្រអំណាច�ិនជាស្�ញញា ព�កពនាោះពទ។�ននុស្សជាពកចីនមានអំណាច

ពកចីនតា�រពបៀប�ួេចនំនួប៉នុផន្រមានអំណាចតចិវញិតា�រពបៀប

�ួេចនំនួព្្សង្ពទៀត។�ននុស្សជាពកចីនក៏ផ្្ស់�ីកូពឡានមា្ខ ង្ពៅកពូឡាន

មា្ខ ង្ពទៀតពៅក្នុង្ឆ្កជវីតិរបស់�កួពគ្ ង្ផដរ។តារាង្ពនោះក៏ពធ្ើឲ្យព�ើលពៅ

ដចូជាកគប់ក្ពភទទាងំ្អសន់នវសិ�ភា�គឺដចូរ្្ ង្ផដរ។ប៉នុផន្រកករុ�

�ួេចនំនួក្ឈ��នុខនឹង្អំព�ើហិង្សាពកចីនជាង្កករុ��ួេចនំនួព្្សង្ពទៀត។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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មតធយាបាេមេួត្្សង្តទៀ�តដើម្វីផស្ង្េល់�វីអំណារនងិ្បុ�សិ្ទ្ធិជា�តិសសតៅកនែុង្្ករុមផដលមានសមាសភា�រ្មរុោះ

្រឺតសនែើឲ្យអនែករូលរមួបមាលា ស់ទវីតៅកនែុង្បនទៃប់តោេផ្្កតលើ្បតភទអណំារផដល�កួត្រមានឬមនិមាន។រូររង្ចាំថ្

សកម្មភា�តនោះអារនរឹង្តធ្ើឲ្យអនែករូលរមួមានអារម្ម�៍មនិ្សរួលឬបង្្កឲ្យមានអារម្ម�៍ខ្លា ងំ្កាលា ។សកម្មភា�តនោះអារឲ្យ

អនុវ�្ជាផ្នែកមេួសនជំហានទវី៦តៅទ�ំរ័155។

ត្បើ្បាស់តារាង្“អណំារខ្លា ងំ្”នងិ្“អណំារ�ិរ”�វីសកម្មភា�មនុឬតរៀបរំបញ្វី្បហាក់្ បផហលមនុនរឹង្អនុវ�្

ជហំានបនាទៃ ប់តៅទវីតនោះ។

ឲ្យ្្របរ់នែ ឈរជាជួរតៅផ ន្ែកម្ាង្សនកផនលាង្្បជុ។ំ

នយិេថ្“តបាោះមេួជហំានតៅមខុ្បសិនតបើអនែករ្ម ន�កិារភា�តទ”ឬ្បាប់តឈា្ម ោះ្ករុមមេួត្្សង្តទៀ�ផដលមាន

អណំារខ្លា ងំ្ជាង្។បនាទៃ បម់កនយិេថ្“តបាោះមេួជហំានតៅមខុ”មង្្តទៀ�និង្្បាប់តឈា្ម ោះ្ករុមមេួត្្សង្តទៀ�

ផដលមានអណំារខ្លា ងំ្ជាង្។ស្មាប់្ករុមផដលមានអណំារ�រិរូរនយិេថ្“តបាោះមេួជហំានែេត្កាេ្បសិន

តបើអនែកមានអាេុត្កាម២៥ឆ្នែ ។ំត្កាេ�វីបានតបាោះជហំានបានត្រើនតហើេ�កួត្រអារនរឹង្មានភា�ភាញា កត់្្ើលតៅត�ល

តមើលត�ើញកផនលាង្ផដល�ួកត្រក�ុំង្ឈរ។

ជារុង្ត្កាេអនែកអារចាបត់្្ើមការ�ភិាកសាតោេត្បើ្បាស់សំ�ួរផដលមានតៅកនែុង្ជំហានទវី៥សនសកម្មភា�កនែុង្

ទ�ំរ័មនុ។

➊

➋

➌

➍

បុរស អារជេួ បពា្ឈបអ់ពំពើហងិ្សា
សស្វីផ�មានែ កឯ់ង្មនិអារបពា្ឈបអំ់ត�ើហងិ្សាមកតលើ�កួត្របានតនាោះតទ។មនិថ្មានសស្វីផដលចាកតរញ�វីទនំាកទ់នំង្ហងិ្សារំ្ ទ

រនែ តៅវញិតៅមកឬ�យាយមផកផ្បរបាប់ត្រើនយ៉ា ង្ណាកត៏ោេក៏អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័នរឹង្អារបពា្ឈបប់ានផ�តៅត�លណា

ផដលបុរស្បឆ្ងំ្នរឹង្វានិង្ជេួ��រនែ ផ្លា ស់ប្ូរប៉ាុតណាណ ោះ។បុរសតរោះបត្ង្ៀនតក្មង្្បរុស�វីរតបៀប“កាលា េជាបុរស”បាន្បតសើរជាង្

សស្វី។ឪ�ុកបង្ហា ញកូន្បរុស�វីរតបៀប្ប្�រឹ�្រំតពាោះសស្វីនងិ្តក្មង្្សវី។ជាធម្មតាអនែកផដលមានអណំារនិង្ឥទ្ធ�ិលដូរជាតៅ្កម

អនែកនតយបាេមសន្វីន្ររបាលតវជ្ប�្ឌិ �ត្រើនផ�ជាបុរស។តៅត�លផដល�ួកត្រកាលា េជាសមពៃន្ធម�ិ្តេើង្��ិជាអារផ្លា ស់ប្ូរ

វធិវីផដលបុរស្�រូវបានរ�ំរឹង្ថ្តធ្ើសកម្មភា�នងិ្បតង្្កើ�របាប់និង្តរលនតយបាេផដលការពារនិង្រំ្ ទសស្វី។

សកម្មភា� ការចលនាឲ្យមានតុល្យភា�អំណាច

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 បុរសអាមេលួេបពាពប់អំដពើហងិ្សា	 157

ជាការ��ិបុរសភា្រត្រើនមនិឯកភា�ជាមេួឥរយិបែនិង្ជំតនឿផដលរំ្ ទអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័តនាោះតទប៉ាុផន្មាន
បុរសជាត្រើនបាន្បរឹង្ផ្បង្�រិ�រួតដើម្វីជទំាស់ឬបពា្ឈបវ់ា។បុរសមេួរំននួមនិត្បើ្បាស់អំត�ើហងិ្សាតៅកនែុង្ទនំាកទ់នំង្
របស់�កួត្រតនាោះតទតហើេបុរសត្្សង្តទៀ�ក�ុំង្តធ្ើការតដើម្វីបង្្ក រហងិ្សាប៉ាុផន្ខោ្ះការរំ្ ទ។មានបុរសជាត្រើនតទៀ�ទនំង្ជា
បានរូលរមួផ�មនិដរឹង្�វីរតបៀបរបប។ត�លខលាោះបុរស្ឺរជាអនែករស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាប៉ាុផន្ដូរសស្វី្ ង្ផដរបុរស�រិ�ួរបានទទលួ
ការរំ្ ទតដើម្វីជាសោះតស្ើេ�វីបទ�ិតោធន៍ល្វីង្ជូររ�់របស់�កួត្រ។

បទ�ិពស្ធន៍�ី្រពគមាង្បុរសសនគករុង្អូកផលន
តៅត�លផដលតលាក្ូល�វីផវល(PaulKivel)្បាប់តរឿង្រា៉ា វអ�ំវី្រត្មាង្បុរសសន្ករុង្អកូផលន(OaklandMen’s

Project)រ�់ផ�ង្ផ�សរតសើរការជរំញុទរឹករ�ិ្របស់�ួកត្ររំតពាោះករិ្ចខ�ិខំរបស់សស្វីកនែុង្ការតលើកកមពៃស់ការេល់ដរឹង្អំ�វី
ការរតំលាភតស�សន្ថវបៈនងិ្អំត�ើហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរ។តលាក្ ូល��៌នាអ�ំវីបតរ្ចកតទសផដល�កួត្របានស្មរួល�វី្ករុមសស្វី
ដូរខ្ង្ត្កាម៖

ជាដំបងូ្តេើង្បតង្្កើ�ការបង្ហា ញ“ជារូបភា�និង្បាឋកថ្”តោេត្បើ្បាស់រូបភា��វីទស្សនាវដ្វី្ លាូវតភទ្រ្មបកាផស�
ោរ្ សាេពា�ិជ្កម្មកនែុង្ទស្សនាវដ្វីនងិ្តសៀវតៅតរឿង្កំផបលាង្។
រូបភា�ភា្រត្រើនបានបង្ហា ញ�វីសស្វីផដលក�ុំង្រង្ត្រោះ�វីអំត�ើ
បន្ោុះបង្្ប់វាេដំឬរតំលាភតស�សន្ថវបៈ។តេើង្រង្់ឲ្យបុរស
មានអារម្ម�៍ភាញា កត់្្ើលនងិ្ខរឹង្សមបារំតពាោះអំត�ើហងិ្សាកនែុង្
រូបភា�ទាងំ្តនាោះ។បុរសខលាោះភាញា កត់្្ើលខលាោះតទៀ�មនិភាញា កត់្្ើលអ្វី
តទ។ការបង្ហា ញតនាោះក្មនរឹង្ញា៉ាំ ង្ឲ្យបុរសតធ្ើសកម្មភា�តដើម្វី
បញ្ចប់ហងិ្សាណាស់។តហើេវាមនិបានជួេ��ឲ្យបុរសេល់ដរឹង្�វី
រតបៀបដំត�ើ រការសន្ប�ន័្ធអំត�ើហងិ្សា្ប្�រឹ�្តោេបុរសឬរតបៀប
ផដលវាអារនរឹង្បង្្ក្ លប៉ាោះពាល់រំតពាោះ�ួកត្រតោេផ្ទៃ ល់តនាោះតទ។

តេើង្ក៏ត�ើញមានការខរឹង្សមបា�វីបុរសខ�បៈផដលតេើង្បាននិយេតរញ្ ង្ផដរ។បុរសមេួរនំនួមានអារម្ម�៍
ថ្ទទលួរង្ការស្វីបតនាទៃ សតោេអេុ�្ធិម។៌តេើង្បាន្បាប់បុរសថ្�កួត្រមានអណំារនិង្មានប�្ុសិទ្ធិនងិ្ថ្អំត�ើហងិ្សា
្រជឺាការទទលួខុស្�រូវរបស់�ួកត្រ។បុរសផដលតេើង្បាននិយេជាមេួបាន្បាប់តេើង្ថ្ជាការ��ិ�ួកត្រមានអារម្ម�៍
ខរឹង្សមបាឈចឺាប់រង្ត្រោះនងិ្រ្ម នអំណារ។

បនាទៃ បម់កតេើង្បានតរៀបរំសិក្ាោលាជាមេួតក្មង្្បរុសអាេុ១៣និង្១៤ឆ្នែ ំតដើម្វីជេួ���កួត្រឲ្យតមើលត�ើញថ្
បុរសជាមនុស្សខ្លា ងំ្និង្មានអំណារតៅកនែុង្�ិភ�តលាកតហើេសស្វីមនិមានតទ។តក្មង្្បរុសទាងំ្តនាោះនយិេថ្�កួត្រក�ុំង្
�យាយមតដើម្វីកាលា េខលាួនជាអនែកមានអំណារប៉ាុផន្�កួត្រមនិមានតទ។ជាទវីបញ្ចប់តេើង្ទទលួោរភា�ថ្តក្មង្្បរុសមនិមាន
អណំារតៅកនែុង្សង្្គមតេើង្តទ។ជាតរឿេៗ�កួត្រជាជនរង្ត្រោះនងិ្ជាអនែកររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាតៅកនែុង្្្ររួោរសហ្រមន៍
នងិ្ោ្ថ បន័។តេើង្បានតមើលត�ើញថ្ទាងំ្តក្មង្្បរុសនងិ្តក្មង្្សវីសុទ្ធផ�រង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សាផដលភា្រត្រើន្រឺ្ប្�រឹ�្
ត�ើង្តោេបុរស។ជាតរឿេៗតក្មង្្បរុស្�រូវបានត្របត្ង្ៀនឲ្យ្ប្�រឹ�្ហងិ្សាតលើអនែកដសទ។តក្មង្្សវី្�រូវបានបត្ង្ៀនឲ្យរ�ំរឹង្
ទុកថ្ខលាួននរឹង្កាលា េជាជនរង្ត្រោះសនអំត�ើហងិ្សារបស់បុរសអស់មេួជវីវ�ិ។

តេើង្បានផសង្្េល់ថ្បុរសអារផ្លា ស់បូ្រតៅត�លផដល�កួត្រេល់ដរឹង្�វីរតបៀបផដលតេើង្្�រូវបានរញិ្ច រឹមឲ្យកាលា េជា
បរសុនិង្ការឈចឺាប់ផដលតេើង្បានទទួលតៅកនែុង្ដំត�ើ រការតនាោះ។តនោះសំតៅដល់ការេល់ដរឹង្�វីទនំាកទ់នំង្រវាង្ការទទលួ
ខុស្�រូវរបស់ប្ុរ្គលមានែ ក់ៗ នងិ្រតបៀបផដលតេើង្ជាបុរសបានរង្ឥទ្ធ�ិល�វីការរ�ំរឹង្ទុកអ�ំវីភា�ជាបុរស។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



158	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

ការគតិះរិះជួេឲ្យពក្មង្គបរុសពោទសួរអំ�ីភា�អេុត្ិធម៌កនែ រុង្ពេនឌ័រ

តៅរតនាលា ោះឆ្នែ ១ំ៩៩៥ដល់ឆ្នែ ២ំ០១០កម្មវធិវីប�ុ្ោះមនសិការតក្មង្្បរុសជទំង្់(CMA)បានប�ុ្ោះបណ្ាល

តក្មង្្បរុសជាង្២០០០នាក់តៅកនែុង្្បតទសនវីតហ្សរ វីយ៉ា តដើម្វី�ចិារណា�វីឫស្រល់សនវសិមភា�តេនឌរ័នងិ្ត្រោះថ្នែ ក់

ផដលវាបង្្កត�ើង្។ការេករិ�ទុ្កោក់តផ្្�សំខ្ន់តលើអំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី�វីត្ពាោះវាជាតរឿង្តកើ�ត�ើង្ទូតៅតៅកនែុង្សង្្គម

នវីតហ្សរ វីយ៉ា ។

វធិវីោសស្សំ�ួរ-រតមលាើេរបស់កម្មវធិវីCMAបានជេួ��ឲ្យតក្មង្្បរុសទាងំ្តនាោះអភវិឌ ្ឍជនំាញទនំាកទ់នំង្និង្

្�ិោះរោិះ។ខ្ង្ត្កាមតនោះជាឧទាហរ�៍មេួបង្ហា ញ�វីការ�ភិាកសាជា្ករុមអ�ំវីអំត�ើរតំលាភតស�សន្ថវបៈ។

អនែកដរឹកនាំការ�ភិាកសាចាបត់្្ើមតោេសួរតៅកាន់តក្មង្្បរុសថ្ត�ើម�ិ្្សវីរបស់�កួត្រនយិេអ្វីតៅកនែុង្អ�ុំង្ត�ល

រ ៉ាូផមនទិក។តក្មង្្បរុសតលើកសដតឆលាើេ៖

ពតើបុរសអាចខ្លៃ ងំ្ពោេគ្្ម នហិង្សាយ៉ង្ដូចពម្ចពៅ?
្ករុមរំ្ ទមេួផដលជបួ្បជុំជា្បចាំអារជេួ��បុរសឲ្យ�ភិាកសាថ្ត�ើ�កួត្ររង្់កាលា េជាបុរសម�ិ្្បរុសប្វីនងិ្ឪ�ុក្បតភទ

ណារមួទាងំ្ការតរៀនសូ្��វីរតបៀបបដិតសធនិង្តរៀសវាង្អំត�ើហងិ្សា្ ង្ផដរ។

្ករុមបុរសមេួតឈា្ម ោះDiversidadesផដលមានមលូោឋា នតៅទវ្ី ករុង្អូហសាកា្បតទសមិកសិុកត្បើ្បាស់សំ�ួរ

ខ្ង្ត្កាមតដើម្វី�ភិាកសា៖

• ត�ើអំត�ើហងិ្សាប៉ាោះពាល់ដល់ជវីវ�ិរបស់អនែកយ៉ា ង្ដូរតមរ្ខលាោះ?ត�ើអនែកជបួ្បទោះអំត�ើហងិ្សាផបបណាកាលតៅជាតក្មង្្បរុស

នងិ្កាលតៅជាតក្មង្ជទំង្?់

• ត�ើអនែកត្បើ្បាស់អំត�ើហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរនិង្កនែុង្ជវីវ�ិផ្ទៃ ល់ខលាួនរបស់អនែកតាមរតបៀបណាខលាោះ?ត�ើជា្បតភទអំត�ើហងិ្សាអ្វីខលាោះ?

សួរខលាួនឯង្ថ្តហ�ុអ្វីបានជាអនែកត្បើហងិ្សា?ត�ើមានជត្មើសត្្សង្ផដរឬតទ?

• ត�ើអំត�ើហងិ្សាប៉ាោះពាល់ទនំាកទ់នំង្របស់អនែកជាមេួសដ្ូររបស់អនែកឬជាមេួកូនៗរបស់អនែកយ៉ា ង្ដូរតមរ្?ត�ើអ្វៗី នរឹង្អារ

្បតសើរត�ើង្តោេរតបៀបណា្បសិនជារ្ម នអំត�ើហងិ្សា?

• ត�ើតក្មង្្បរុសនិង្បុរសមានឥទ្ធ�ិលរំតពាោះរនែ រតបៀបណាកនែុង្ការត្បើ្បាស់ឬតរៀសវាង្អំត�ើហងិ្សា?ត�ើអនែកអារមានឥទ្ធ�ិល

ផបបណាតៅតលើបុរសនិង្តក្មង្្បរុសដសទតទៀ�តដើម្វីបតញ្ច ៀសអំត�ើហងិ្សា?

ការជួេពក្មង្គបរុសឲ្យសួរសំណរួអំ�ីអំព�ើហិង្សាផ្នែកពេនឌ័រ
តក្មង្្បរុសជទំង្់ក�ុំង្សកម្មកនែុង្ការបតង្្កើ�្រនិំ�របស់�ួកត្រអ�ំវីការកាលា េខលាួនជាបុរសដូតរនែោះវាអារជាត�លតវលាដ៏សំខ្ន់មេួ

តដើម្វីចាក់្ ្ររឹោះកនែុង្ការបតង្្កើ�ទំនាកទំ់នង្្បកបតោេសុខភា�ល្ជាមេួតក្មង្្សវីនងិ្សស្វី។ខ្ង្ត្កាមតនោះជាតរឿង្រា៉ា វរបស់

្រត្មាង្មេួផដលបានតធ្ើការជាមេួតក្មង្្បរុសជំទង្់ជា្ករុម�ូរៗកនែុង្រេបៈត�លត�ញមេួឆ្នែ ំតហើេត�លខលាោះអសូបនាលា េត�ល

េូរជាង្តនោះ។្រត្មាង្តនោះមានតរលតៅជរំញុឲ្យតក្មង្្បរុសតធ្ើការវភិា្រតលើ�ភិ�ជំុវញិខលាួននិង្បតង្្កើ�ទស្សនបៈផ្ទៃ ល់ខលាួនអ�ំវី

�នួាទវីតេនឌរ័។
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សំណួរ៖ទតើមិតស្សីរបស់អ្នកនយិាយអវាីខ លាះទៅក្នងុ្

អំឡងុ្ទ�លរ ៉លូដមនេិក?

ចទមលាើយ៖“បង្សំឡាញ់អលូននងឹ្សសឡាញ់បង្ជាទរៀង្

រហលូត!”“សលូមបង្ទោបអលូនឲ្យជាប់ក ុំដលង្ឲ្យទោះ”

សំណួរ៖ទហើយទតើទក មៅង្សសីនយិាយអវាី ទៅទ�ល

ដែល�ួកទគមិនចង្់រួមទេេឬចណំាយទ�ល

ជាមួយទកមៅង្ម្្ររុស?

ចទមលាើយ៖“សលូមបង្ទចញទៅ”

“ខ ្ុំគ្មា នោរមមាណ៍ទេ”

“ទសនេហ្មិនពាក�់ន័ ្ធនងឹ្ការរួមទេេទេ”

សំណួរ៖ចះុទហតអុវាី បានជាទកមៅង្ម្្ររុសគតិថាទកមៅង្

សសីចង្់រាននយ័ថា“ម្�ម”ទៅទ�លដែល្ ង្

នយិាយថា“ទេ”?

ចទមលាើយ៖“ទក មៅង្សសីមិនោចនយិាយថាម្�មបានទេ

ែលូទច នេះ�ួកទគនងឹ្នយិាយថាទេជានចិ ្ច”

“ទ្ះមិនម្តឹមម្តរូវទេទកមៅង្សសីក៏ោចនយិាយថាម្�ម

បានដែរ។ខ ្ុំែឹង្ទរឿង្ទនះ។

“ម្្រសិនទបើទក មៅង្សសីមកផះ្របសខ់ ្ុំទតើទ្ះមិនដមន

រាននយ័ថា្ ង្បានទម្តៀមខ លានួរួចោល់ទហើយដមនទេ?

សំណួរ៖ចះុទបើអ្នកជិតខ្ង្ខ ្ុំមកផះ្ខ ្ុំទែើមបីែជដជក

ជាមួយខ ្ុំទតើទនះមិនដមនរាននយ័ថា្ ង្បាន

ទម្តៀមខ លានួរួចោល់ទហើយដែរដមនទេ?

ចទមលាើយ៖“ទេ។

“សកមមាភា�រាននយ័ទម្រៅជាង្ពាក្យសម្ីទៅទេៀត។

សំណួរ៖ទតើសកមមាភា�ទាងំ្ទ្ះរានអវាីខ លាះ? ចទមលាើយ៖“ទសលាៀកសំ�ត់ខ លា.ី..អង្្ុយជិតខ ្ុ.ំ..។

សំណួរ៖ទហើយចះុទៅទ�លដែលខ ្ុំក�ំងុ្អង្្ុយ

ក្នងុ្បនប្េ់េលួទេញៀវទោយទសលាៀកទខ្ខ លាីម្�លះ

ទឡវោវទតើទនះរាននយ័ថាខ ្ុំបានទម្តៀមខ លានួ

រួមទេេទហើយដមនទេ?

ចទមលាើយ៖“ទេ!”

ភាលា មតនាោះតក្មង្្បរុសក៏ទទលួោ្គ ល់ថ្តក្មង្្សវីរង្់មាននេ័ថ្តទតៅត�លផដល�កួត្រនិយេពាក្យថ្តទ។
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តដើម្វីតរៀបរំត្�ៀមលក្�បៈរូរបំ្ សុ្រនិំ�បតង្្កើ�តារាង្មេួរាេតឈា្ម ោះោ្ថ នភា�ផដលមនុស្សអារនរឹង្្បទោះត�ើញ។
អនែកអារត្បើ្បាស់ោ្ថ នភា�ដូរជាោ្ថ នភា�កនែុង្ការតរៀបរំសំផដង្�ួ(ទ�ំរ័146)នងិ្បផន្ថមរ�ុំរដូរខ្ង្ត្កាម៖

• តៅខ្ង្ត្រៅ�ធិវីជបត់លៀង្មេួអនែកបានត�ើញតក្មង្្សវីមានែ ក់ក�ុំង្្សវ រឹង្្ោ។តក្មង្្បរុសមានែ ក់ក�ុំង្ជំរញុឲ្យនាង្
តៅជាមេួរ�់ប៉ាុផន្នាង្ហាកដូ់រជាមនិ្បាកដកនែុង្រ�ិ្តទ។

• តក្មង្្សវីមានែ ក់ក�ុំង្តដើរតាមដង្្លាូវង្ង្រឹ�ផ�មានែ កឯ់ង្។តក្មង្្បរុសមេួ្ករុមកប៏ានតៅហរួនិង្ផ្សកពាក្យអសុរស
ោក់នាង្និង្ចាបត់្្ើមតដើរតាម�វីត្កាេនាង្។

• អនែកឮម�្ិភក្័ិមានែ ក់និយេកំផបលាង្អ�ំវីការរតំលាភតស�សន្ថវបៈ។

ឲ្យអនែករូលរមួចាប់សដ្ូរររួ្ ល់្ោ្ថ នភា�មេួតៅដល់្ូរនវីមេួ។សួរ�កួត្រថ្ត�ើនរឹង្មានតរឿង្អ្វីអារតកើ�ត�ើង្ររួឲ្យ
�កួត្របតង្្កើ�បញ្វីមេួផដលមានវធិវីយ៉ា ង្�ិរ៤ផដល�កួត្រអារនរឹង្ត្បើស្មាប់្ប�ិកម្ម�ប។រូរតលើកជាតយបល់ថ្
�ួកត្រ្រួរ្រ�ិ្ូររអ�ំវីសកម្មភា�ឬវធិវីផដល�ួកត្រអារត្បើតដើម្វីនយិេជាមេួបុរសឬសស្វីរូបតនាោះតដើម្វីបង្្ក រឬបពា្ឈប់
អំត�ើហងិ្សា។តលើកជាតយបល់្ ង្ផដរថ្�ួកត្រ្ួររ្សសមថ្ត�ើ�កួត្រអារនរឹង្តធ្ើអ្វីតៅមនុតៅកនែុង្អ�ុំង្និង្តៅ
ត្កាេត�ល្�រឹ�ិ្ការ�៍កនលាង្្ុ�តៅ។ត�ើអ្វីទាងំ្អស់តនាោះអារតធ្ើឲ្យមានការផ្លា ស់ប្ូរយ៉ា ង្ដូរតមរ្?

តសនែើឲ្យសដ្ូរនវីមេួៗផរករផំលកនូវោ្ថ នភា�របស់្ករុម�ួកត្រនងិ្បញ្វីសកម្មភា�របស់�កួត្រតោេ�ន្យល់ថ្ត�ើ
្ប�កិម្មមេួណាផដលនរឹង្មានភា�ជាកល់ាក់បំ្ុ�ស្មាប់�ួកត្រតហើេ�ន្យល់�វីតហ�ុ្ល្ ង្ផដរ។ជេួ��ឲ្យ�កួត្រ
មានអារម្ម�៍តបើកទូលាេកនែុង្ការផរករផំលកនូវអ្វីផដល�បិាកបំ្ �ុស្មាប់�ួកត្រអនុវ�្នងិ្្បាប់តហ�ុ្ល្ ង្។

្ល់្ឱកាសឲ្យ្ករុមទាងំ្មលូ�ភិាកសា�វី្ំរនិ�ត្្សង្ៗនងិ្សត្មរថ្ត�ើការតឆលាើេ�បមេួណាផដលអារ្ ល់្ភា�
តជា្រជេ័ធំបំ្ �ុកនែុង្ការបពា្ឈបអំ់ត�ើហងិ្សា។

អនែកអារបញ្ចប់សកម្មភា�តនោះតោេការ�ិចារណាជាមេួ្ករុមអ�ំវី្រនិំ�ផដលបង្្កភា�ង្េ្សរួលដល់ម�ិភ្ក្ិ
អនែកជិ�ខ្ង្និង្អនែកត�ើញតហ�ុការ�៍កនែុង្ការតធ្ើសកម្មភា�បង្្ក រឬបពា្ឈបអ់ំត�ើហងិ្សាផដល�កួត្រជបួ្បទោះ។

➊

➋

➌

➍

សកម្មភា�បនាទៃ ប់អារត្បើ្បាស់ជាមេួ្ករុមណាមេួកប៏ានប៉ាុផន្វាអារជេួ��ដល់បុរសជា�តិសសឲ្យ្រ�ិអ�ំវីវធិវីជទំាស់

យ៉ា ង្សកម្មតៅនរឹង្អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័នងិ្បង្្ក រវាតៅកនែុង្ោ្ថ នភា�ជវីវ�ិជាកផ់សង្្។តៅកនែុង្សកម្មភា�តនោះអនែករូលរមួនរឹង្

្សសមថ្ក�ុំង្្បទោះត�ើញបុរសមានែ ក់ត្បើអំត�ើហងិ្សាតលើសស្វីឬមានវ�្មានតៅកនែុង្ត�លផដលអារតកើ�មានអំត�ើហងិ្សាឬអំត�ើ

រតំលាភតស�សន្ថវបៈ។បនាទៃ បម់ក�ួកត្រ្�រូវបានតសនែើឲ្យ្ិរ�្ូររអ�ំវីវធិវីផដល�កួត្រអារនរឹង្ត្បើ្បាស់តដើម្វីតធ្ើអន្រា្រមន៍តៅមនុ

កនែុង្អ�ុំង្ត�លនងិ្ត្កាេត�លតកើ�មានអំត�ើហងិ្សាតនាោះតាមរេបៈការ្បឈមមខុជាមេួនរឹង្បុរសតនាោះឬក៏ជេួ��សស្វីរង្ត្រោះ។

ជា�ិពសសពៅព�លក�ំនុង្ពធ្ើរោរជា�ួេកករុ�បនុរសនិង្សស្រីរ�ួរ្

ចរូកនុ�ំយាយា�ស្រីបពនាទោ សផតពលើបនុរស។ពេើង្កតរូវផសង្្រកវធិី

ក្កបពោេរោរសសឡាញ់និង្រោរទទលួេកបនុរសខណៈផដលបដពិសធ

និង្ជទំាស់អំព�ើហិង្សាផដលបនុរសក្ក�ឹត្រ។ជេួឲ្យបនុរសព�ើលព�ើញថ្

រោរបោ្ឈបអំ់ព�ើហិង្សាពលើសស្រី្្រល់្ លក្ពយាជន៍ដល់កគបរ្់។

សកម្មភា� ការសំផដង្តួជាអនែកព�ើញពហតុការណ៍

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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េុទ្ធនាការបូ�ណ៌ស
េុទ្ធនាការសិទ្ធមិនុស្សសិទ្ធិសស្វីនងិ្សិទ្ធមិនុស្ស្្របរ់ូបកនែុង្ការរស់តៅតោេរ្ម នអំត�ើហងិ្សានិង្ការបង្្�ិបង្្ំតោេអនែកដសទ

្រជឺាតរឿង្ែ្មវី។តទើបផ�៤០ឆ្នែ ំកនលាង្តៅប៉ាុតណាណ ោះផដលសស្វីតៅជុវំញិ�ភិ�តលាកបានរលនាអពំាវនាវឲ្យមានការេករ�ិទុ្កោក់

តៅតលើអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័ថ្ជាបញ្ហា សិទ្ធមិនុស្សនងិ្សុខភា�សស្វីមេួផដរ។ជាលទ្្ធ លមានេុទ្ធនាការជា�ិនងិ្

អនរ្ជា�ិជាត្រើនផដលមានតរលបំ�ង្បង្ហា ញ�វីភា�អេុ�ិ្ធម៌សនអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័នងិ្្បមលូការរំ្ ទតដើម្វីតធ្ើការ

ផ្លា ស់ប្ូររបាប់ទតំនៀមទមាលា ប់នងិ្្បស��វី ផដលអនុញ្ញា �ឲ្យមានអំត�ើហងិ្សា។

 បុរសមេួរំនួនកប៏ានតដើរតាមការដរឹកនាំរបស់សស្វី ្ ង្ផដរតហើេ�ួកត្រក�ុំង្តរៀបរំសហការជាមេួបុរសតៅកនែុង្

សហ្រមន៍របស់ខលាួនតដើម្វីជេួ��បំផបកលំនាំសនអំត�ើហងិ្សាតនោះ។បុរសទាងំ្តនោះេល់ត�ើញថ្វាជាការសំខ្ន់ផដល្�រូវចាបត់្្ើម

ករិ្ច�ភិាកសាផដលតសនែើឲ្យ្បជាជន្ិរ�្ូររអំ�វីសិទ្ធិរបស់មនុស្ស្្របរ់ូបកនែុង្ការរស់តៅតោេរ្ម នអំត�ើហងិ្សាតហើេតសនែើឲ្យ�ួកត្រ

ោកសួរ�វីមលូតហ�ុផដលនាំឲ្យសិទ្ធិតនាោះ្រួរផ�ខុសផបលាកស្មាប់បុរសជាង្ស្មាប់សស្វី។

 តៅឆ្នែ ១ំ៩៩១េុទ្ធនាការបូ��៌ស្�រូវបានបតង្្កើ�ត�ើង្តោេបុរស

មេួ្ករុមតៅកនែុង្្បតទសកាណាោត្កាេ�វីនសិ្ស�ិ្សវី១៤នាក់

្�រូវបានខ្្ម នក់ាតំភលាើង្មានែ ក់បាញ់សមាលា ប់តៅឯោកលវទិយាល័េ

ម៉ាងុ្ត្�អាល់។ចាបត់ាងំ្�វីត�លតនាោះមកេុទ្ធនាការតនោះបាន

ោេភាេតៅដល់្បតទសជាង្៦០តៅជុវំញិ�ភិ�តលាក។

បរ្ចុប្ននែវា្រជឺាករិ្ចខិ�ខំ្បរឹង្ផ្បង្�វីបុរសផដលវាធជំាង្ត្រ

បង្ស់្តៅតលើ�ភិ�តលាកផដលស្ោះផស្ង្ឲ្យមានការបញ្ចប់

អំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី។ជាតរៀង្រាល់ឆ្នែ ំតៅកនែុង្ផខវរិឆោកិានងិ្

ផខធនែូបុរសតៅជុវំញិ�ភិ�តលាកពាក់បូ��៌សជានមិ្ម�ិរូប

សនការសនយាផ្ទៃ ល់ខលាួនរបស់�កួត្រ្បឆ្ងំ្នរឹង្អំត�ើហងិ្សា។

�ួកត្រកប៏ានតរៀបរំ្�រឹ�ិ្ការ�៍អបរ់ំនងិ្្ករុមរំ្ ទនងិ្

ត្បើ្បាស់បណ្ាញោរ��័ម៌ាន្្រប់្បតភទតដើម្វី្ ្ស�្្ សាេ

តៅដល់មនុស្សឲ្យបានត្រើនបំ្ុ�។្បសិនតបើ្ករុមមេួ

អារតៅមនុស្សជាត្រើនតៅកនែុង្សហ្រមន៍មករូលរមួកនែុង្

េុទ្ធនាការតនោះតនាោះវាអារនាំឲ្យមានការ�ិភាកសាជាត្រើន។

វាមាននេ័ថ្ខ ្នុំសនយាថ្នឹង្�ិន

ពក្ីអំព�ើហិង្សាពលើសស្រីឬ�ិនពៅ

ពសងាៀ�ព�លព�ើញអំព�ើហិង្សា

ពកើតព�ើង្ពទ។
ពហតនុអី្បានឯង្

ោក់បូ�ណ៌ស?
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សលិ្បៈ នងិ្ សារព�័ម៌ាន បផំបក ភាពស្ងបស់ា្ង �់ 
រំពពាោះ អពំពើហងិ្សា
ភា�ស្ងបោ់្ង �់រំតពាោះអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័បង្្កភា�ង្េ្សរួលឲ្យ

បុរសផដលរូលរិ�្ត្បើហងិ្សាបន្វាេតធ្ើបាបមនុស្ស្សវីនងិ្្ករុមមនុស្ស

្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្�វីរនងិ្មនុស្សតភទទវីបវីជាបន្តទៀ�។

្បសិនតបើតេើង្មនិត្កាកឈរត�ើង្និង្និយេថ្អំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី

្ឺរជាតរឿង្ខុសឆ្គង្តទតនាោះអនែកត្បើហងិ្សាទទួលបានោរមេួផដលថ្

ឥរយិបែរបស់�ួកត្រ្រជឺាតរឿង្ធម្មតានងិ្អារឲ្យទទួលេកបាន។

ភា�ស្ងបោ់្ង �់ក៏្ ល់្ឲ្យជនរង្ត្រោះនូវោរមេួផដលថ្រ្ម ននរណាមានែ ក់

ខល់្�វី�កួត្រឬការឈចឺាប់របស់�ួកត្រតនាោះតទ។មានមតធយាបាេជាត្រើន

តដើម្វីតបើកផភនែករបស់មនុស្សឲ្យតមើលត�ើញអំត�ើហងិ្សាតៅកនែុង្សហ្រមន៍និង្្្ររួោររបស់

�កួត្រររួនិយេថ្“តេើង្ជាសហ្រមន៍មេួផដល្បឆ្ងំ្នរឹង្អំត�ើហងិ្សា!”

�សន្វី្បជា្បេិវទិ្ុយទូរទស្សន៍នងិ្អុវីនធ�ិឺ�អារ្ ្ស�្្ សាេដល់មនុស្សជាត្រើនជាមេួនរឹង្ោរតលើកកមពៃស់ការេល់

ដរឹង្អ�ំវីអំត�ើហងិ្សា។ខ្ង្ត្កាមតនោះ្រជឺាឧទាហរ�៍មេួរំននួ។

កម្មវធិវីBreakthroughIndiaបានបតង្្កើ�េុទ្ធនាការ្ ្ស�្្ សាេដ៏ធំមេួតោេត្បើ្បាស់វទិ្ុយវ វីតដអូខិ�ប�័ណ ក្ារ្បកាស

��័ម៌ាននងិ្ករិ្ច្បជុំកនែុង្្ករុង្តដើម្វី្ ្ស�្្ សាេោរ“សស្វីមានសិទ្ធិរស់តៅតោេរ្ម នអំត�ើហងិ្សា”នងិ្បង្ហា ញ�វី្បជាជនផដល

ក�ុំង្ចា�វ់ធិ្នការបពា្ឈបអ់ំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។វ វីតដអូ�សន្វីមេួនងិ្អាល់ប៊លុបទរត្មៀង្ដ៏ល្វីមេួតឈា្ម ោះ“Mannke

Manjeeré”ឬបកផ្បជាភាោផខ្មរថ្“អំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី”្�រូវបាន្បជាជនទស្សនាឬោ្ប់រាបល់ាននាក់នងិ្មាន្បជា្បេិ

ភា�ខ្លា ងំ្កនែុង្រំតណាមេុវវេ័។អាល់ប៊ុមនិង្វ វីតដអូ�សន្វីតនោះ្ លិ�ត�ើង្តោេផ្្កតលើតរឿង្រា៉ា វ�ិ�របស់សស្វីមានែ ក់ផដលរ�់តរញ�វីប្វី

ផដលរូលរ�ិ្ត្បើហងិ្សាតៅតធ្ើការជាអនែកតបើករែេន្សតណ្ាង្តដើម្វីរញិ្ច រឹមកូនៗរបស់នាង្។

ពបោះដងូ្ខ ្នុំបាន្បព់្្រើ�ពោតតា�ចង្ាកព់ភង្្ពហើេ

ពៅនែងាពនោះ។ពជើង្ផដលពៅពសងាៀ�របសខ់ ្នុំក�ំនុង្រាំពហើេ

ពៅនែងាពនោះ...កគប់ដពង្ហើ�ផដលខ ្នុំដកពោរព�ញ

ពៅពោេភា�រ ើករាេ។ពបោះដងូ្ខ ្នុំក�ំនុង្ពកចៀង្

ពហើេពៅព�លពនោះ។ខ ្នុំ្ បព់្្រើ�ពជឿជាក់ពលើ

ខ ្នួឯង្ពហើេ។

សហ្រមន៍ជាត្រើនបានបតង្្កើ�បទរត្មៀនផ្ទៃ ល់ខលាួនរបស់�កួត្រ

ោរ��័ម៌ានឬសកម្មភា�ត្រៅ្លាូវការផដលជាផ្នែកមេួសនេុទ្ធនាការ

តនោះ។ជាឧទាហរ�៍តក្មង្្បរុសជំទង្់មេួ្ករុមបានសត្មររិ�្តៅតមើល

ទូរទស្សន៍រាល់េប់តៅ ទ្ៃោះអនែកជិ�ខ្ង្មានែ ក់តដើម្វីបពា្ឈបរ់�់មនិឲ្យវាេតធ្ើបាប្ប�ន្ធរ�។់
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្រត្មាង្PuntosdeEncuentroតៅកនែុង្្បតទសនវីការា៉ា ្រ័រ្លិ�កម្មវធិវីទូរទស្សន៍រេបៈត�ល
៣០នាទវីកនែុង្មេួសប្ាហ៍ផដលមានតឈា្ម ោះថ្“SextoSentido”ឬបកផ្បជាភាោផខ្មរថ្
“វញិ្ញា �ទវី្បាមំេួ”ផដលសំផដង្អ�ំវីបញ្ហា ត្្សង្ៗដូរជាទនំាកទ់នំង្្ លាូវតភទនិង្ទតំនារ្ លាូវតភទ
នងិ្កប៏ានបញ្ចូលអំត�ើហងិ្សានិង្រតំលាភតស�សន្ថវបៈ្ ង្ផដរ។កម្មវធិវីតនោះបានបង្ហា ញ�វីជវីវ�ិរស់តៅ
្បចាសំែ្ងរបស់មនុស្សវេ័តក្មង្មេួ្ករុមខ�បៈផដល�កួត្រតោោះ្ោេបញ្ហា តៅកនែុង្ទំនាកទ់នំង្របស់
�កួត្រ។តរឿង្រា៉ា វទាងំ្តនាោះ្�រូវបានលា�្�ោង្តៅកនែុង្កម្មវធិវីចាក់្ សាេជាត្រើនផដលតធ្ើឲ្យកានផ់�

ដូរតរឿង្រា៉ា វ��ិៗនិង្្បទាក់្ កឡា្�មទាងំ្ញា៉ាំ ង្ឲ្យមានអារម្ម�៍រ វីករាេនងិ្រតំភើប្ ង្ផដរ។

កម្មវធិវីRaisingVoicesតៅកនែុង្្បតទសអ៊ូហ្គង្់ោត្បើ្បាស់វទិ្ុយសហ្រមន៍
តដើម្វី្ ល់្��័ម៌ាននងិ្្បធ្នបទស្មាប់�ិភាកសាអំ�វីអំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី។
កម្មវធិវីទាងំ្តនាោះរមួមានតសរក្វី្បកាស��័ម៌ានតសវាោធ្រ�បៈអ�ំវីតសវា
រំ្ ទស្មាប់សស្វី។

្�រឹ�្ិប័្ ���័ម៌ានត្រហទ�ំរ័នងិ្ទស្សនាវដ្វីអារបង្ហា ញ�វីសិល្បៈនងិ្កណំា�្យ
្�មទាងំ្ផរករផំលកបទ�តិោធន៍្ំរនិ�េុទ្ធោសស្តរៀបរំចា�ផ់រង្និង្សំ�ួរ
�វីម�ិ្អនែកអានអ�ំវីអំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័។��័ម៌ានផដល្�រូវបានផរករផំលកតាមវធិវីតនោះអារ្ ល់្ការរំ្ ទជាលក្�បៈឯកជន
នងិ្ទូទាងំ្សហ្រមន៍តៅជុវំញិ�ភិ�តលាក។

សិល្បៈតាម្លាូវដូរជាជញ្្ងំ្ផ្ទៃ ងំ្្រនូំរតៅតាមសហ្រមន៍នងិ្ការសំផដង្តៅតាមទវីោធ្រ�បៈអារតលើកទរឹករិ�្ឲ្យមនុស្ស
្រ�ិ្ូររនងិ្នយិេអ�ំវីអំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័។្រត្មាង្សិល្បៈមេួតៅកនែុង្ទវ្ី ករុង្មិកសិុកបានត្បើ្បាស់រូបមា៉ា នវីកាំង្បុរស
នងិ្សស្វីដូរជារូបមា៉ា នវីកាំង្ផដលត្រេកតៅតាងំ្បង្ហា ញសតមលាៀកបពំាក់តៅតាមហាង្ជាតដើម។រូបមា៉ា នវីកាំង្ទាងំ្តនោះ្�រូវបាន
ោក់តៅតលើឆ្កសំផដង្ផដលត្រដំត�ើង្តៅតាមសួនកនែុង្ទវ្ី ករុង្និង្តៅខ្ង្ត្រៅោ្ថ នវីេ្ លាូវត្កាមដវី។ឆ្កសំផដង្ទាងំ្តនោះ

បានបង្ហា ញោ្ថ នភា�ផដលសស្វី្�រូវបានត្បើ្បាស់ជាឧបករ�៍សនអំត�ើហងិ្សាតៅជាប់
បុរសតៅកនែុង្ការសំផដង្�វី“អំត�ើហងិ្សា”ផដល្ប្�រឹ�្តាមវធិវីត្្សង្។

តៅត�លខលាោះរូបមា៉ា នវីកាំង្្�រូវបានោកត់ាងំ្តៅកនែុង្ោ្ថ នភា�ជាកផ់សង្្ដូរជា
បុរសក�ុំង្វាេសស្វីជាតដើម។ជាឧទាហរ�៍រូបមា៉ា នវីកាំង្បុរសតមើលតៅដូរជាក�ុំង្
សំ�រឹង្តមើលតៅតលើរាង្កាេរូបមា៉ា នវីកាំង្សស្វីផដលតពារត�ញតៅតោេសមចាក់តោ�
ផដលហាកប់វីដូរជារ�់ក�ុំង្ទទលួទានរូបនាង្។ឈុ�ឆ្កមេួរំននួមានលក្�បៈ
ផបបកំផបលាង្ប៉ាុផន្ឈុ�ឆ្កជាត្រើនតមើលតៅដូរជាបង្ហា ញនូវភា��កស់លាុ�។្កោសនងិ្
ហឺ្�្�រូវបានតរៀបរំោក់តៅតលើ�ុតដើម្វីឲ្យមនុស្សផដលតដើរកា�់អារសរតសរបង្ហា ញ�វី
្រនិំ�ឬអារម្ម�៍របស់�កួត្រររួករឹប្កោសតនោះភ្ាប់តៅនរឹង្ផខ្ស�្ួយរតខ្អាវផដលអារ
ឲ្យអនែកដសទអាននិង្�ភិាកសាបាន។

ស្លសំផដង្បង្្កលក្ខណៈងាេគសរួលឲ្យចូលរួម
្ករុមអង្្គការនានាតៅជុវំញិ�ភិ�តលាកត្បើ្បាស់ោលសំផដង្បង្្កលក្�បៈង្េ្សរួលឲ្យរូលរមួតដើម្វីទាកទ់ាញរំណាប់
អារម្ម�៍�វីទស្សនកិជនតៅតលើអំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័។្ករុមមេួរំននួអនុញ្ញា �ឲ្យអនែកររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាឬអនែក
សំផដង្សំផដង្តរញនូវតរឿង្រា៉ា វរបស់�កួត្រ។បនាទៃ បម់ក�កួត្រដរឹកនាំទស្សនកិជនតៅកនែុង្ការ�ភិាកសា�វីអំត�ើហងិ្សា។្ករុម
មេួរំននួតទៀ�អនុញ្ញា �ឲ្យទស្សនិកជនទស្សនាការសំផដង្�វីោ្ថ នភា�មេួផដលផ្បកាលា េជាហងិ្សាររួតសនែើឲ្យ�ួកត្របតញ្ចញ
ម�ិតយបល់ឬផ្លា ស់ប្ូរអ្វីផដល�ួកត្រតមើលត�ើញ។

ក្ធ្នបទរបស់ពេើង្

នែងាពនោះគឺឥទ ្ធ�ិលនន

អំព�ើហិង្សាក្នុង្កគរួស្រ

ពៅពលើសស្រីនិង្កនុមារ

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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្ករុមAmbushTheatreតៅកនែុង្្បតទសអាសហ្កិ

ខ្ង្�្ូង្និង្្បតទសត្្សង្តទៀ�បានតរៀបរំឲ្យបុរស

នងិ្សស្វីសនបណ្ាញេុ�្ធិម៌តេនឌរ័Sonke(Sonke

GenderJusticeNetwork)តធ្ើការសំផដង្នូវ

ឈុ�ឆ្កសនអំត�ើហងិ្សា្ លាូវអារម្ម�៍ឬហិង្សាតោេ

ពាក្យសម្វីតៅទវីោធ្រ�បៈផដលរ្ម ននរណារ�ំរឹង្ថ្

នរឹង្បានត�ើញ។តៅត�លផដលហ្ូង្មនុស្ស្បមលូ្ំុ្

មកទស្សនាការសំផដង្្ករុមតនោះកប៏ានត្បើ្បាស់ឱកាស

ដ៏ល្តនោះតដើម្វីនយិេអំ�វីអំត�ើហងិ្សានងិ្អំត�ើរតំលាភ

តស�សន្ថវបៈ។បនាទៃ បម់ក�ួសំផដង្ក៏សំផដង្ឈុ�

ឆ្កតនាោះម្ង្តទៀ�តោេតសនែើឲ្យទស្សនិកជនផ្សកថ្

“ឈប!់”តៅត�លផដល�កួត្ររង្់ឲ្យ�ួសំផដង្នយិេអ្វីត្្សង្ឬតធ្ើសកម្មភា�ផដលរ្ម នហងិ្សាវញិ។

ការផរករផំលក ពរឿង្រ៉ា វ ព�ិ អពំវី អពំពើហងិ្សា តាមរេបៈ សលិ្បៈ
ការផរករផំលកបទ�ិតោធន៍ផ្ទៃ ល់ខលាួនជាមេួអំត�ើហងិ្សាជេួ��ឲ្យមនុស្សបន្ថេការស្វីបតនាទៃ សតលើខលាួនឯង្និង្លុបបបំា�់

ោលា កោនែ មតដើម្វីកាលា េខលាួនជាអនែកររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាមនិផមនជាជនរង្ត្រោះសនអំត�ើហងិ្សាត�ើេ។ការទស្សនាសិល្បៈអ�ំវី

អំត�ើហងិ្សាក៏អារជេួ��ជេួ��្�ិោះរោិះអ�ំវីបទ�តិោធន៍ផ្ទៃ ល់ខលាួនរបស់�កួត្រ្ ង្ផដរតហើេ�យាបាលអនែកររួរស់រានជាមេួនរឹង្តសរក្វី

អា�ិ�្សឡាញ់កានផ់�ខ្លា ងំ្។សិល្បៈក៏អារជាមតធយាបាេដ៏មានឥទ្ធ�ិលមេួស្មាប់ត្បើ្បាស់តដើម្វីជរំញុឲ្យមនុស្សហ៊ាន

នយិេ្បឆ្ងំ្នរឹង្អំត�ើអេុ�ិ្ធម។៌

ការ្បក�ួ្បផជង្បតង្្កើ�ផ្ទៃ ងំ្្ ្ស�្្ សាេការ្បក�ួ្បផជង្ផ�ង្កណំា�្យនិង្ការតាងំ្បង្ហា ញសិល្បៈអារតលើកទរឹករ�ិ្ឲ្យកុមារ

នងិ្មនុស្សធំផរករផំលក�វី្រនិំ�និង្អារម្ម�៍របស់�ួកត្រពាក�់ន័្ធនរឹង្អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័មនិថ្�ួកត្របានឮអ�ំវីវាតមើល

ត�ើញវាឬធ្លា ប់ឆលាង្កា�់វាតនាោះតទ។ការតាងំ្បង្ហា ញសិល្បៈអារតធ្ើត�ើង្តោេរ្ម នតឈា្ម ោះមនុស្សភ្ាប់ជាមេួកប៏ាន្បសិនតបើ

តធ្ើដូតរនែោះជេួ��តលើកទរឹករ�ិ្ឲ្យមនុស្សកានផ់�ត្រើនមករូលរមួ។

តសៀវតៅតរឿង្ជា្ំរនូរអារបង្ហា ញ�វីោ្ថ នភា�ជវីវ�ិ�ិ�ផដលតធ្ើឲ្យមនុស្ស្រ�ិអ�ំវីមលូតហ�ុផដលនាំឲ្យតកើ�មានអំត�ើហងិ្សា

អារម្ម�៍របស់អនែកតៅកនែុង្ោរត់រឿង្នងិ្រតបៀបផដលតរឿង្រា៉ា វទាងំ្តនាោះ្រួរផ�មានការផ្លា ស់ប្ូរ។
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វីពដអូ“ត្មរេៈផ្នែករបស់ពេើង្”បងាហា ញ�ីអំព�ើហិង្សា
និង្ការរំពោ្ពស�សនថាវៈពៅកនែ រុង្គបពទសលីពបរីយ៉

តៅកនែុង្អ�ុំង្សសង្្គ មសុវីវលិរេបៈត�ល១៤ឆ្នែ ំតៅកនែុង្្បតទសលវីតបរ វីយ៉ា ទ្វីបអាសហ្កិខ្ង្លិរទាហានបាន

ត្បើ្បាស់អំត�ើហងិ្សា្ លាូវតភទតលើសស្វីតដើម្វីបផង្្រឲ្យ្ករុមមេួ្បឆ្ងំ្នរឹង្្ករុមមេួតទៀ�។�កួទាហានបានរតំលាភ

តស�សន្ថវបៈតលើសស្វីនងិ្តក្មង្្សវីរាបព់ានន់ាក។់ត្កាេ�វីសសង្្គ មបានបញ្ចប់តៅកនែុង្ឆ្នែ ២ំ០០៣អំត�ើហងិ្សា្ លាូវតភទមនិបាន

បញ្ចប់តនាោះតទ។តក្មង្្សវី្�រូវបានបង្្ំឲ្យតរៀបការទាងំ្វេ័តក្មង្។បុរសជាត្រើនតជឿថ្ការវាេ្ប�ន្ធផដលមនិតររ��កួត្រ

្រជឺាតរឿង្្�រឹម្�រូវតហើេការរតំលាភតស�សន្ថវបៈ្ឺរជាតរឿង្ធម្មតា។សស្វីមេួរំននួរង្់និយេអ�ំវីរតបៀបផសង្្រកសុវ�្ថភិា�

�វីអំត�ើហងិ្សា្ លាូវតភទប៉ាុផន្មានមនុស្សជាត្រើនបដិតសធថ្មនិមានបញ្ហា តនាោះតទ។

តដើម្វីចាបត់្្ើមការ�ិភាកសាសហ្រមន៍អំ�វីអំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី

តៅតាម�ំបន់ផដលរង្ត្រោះបំ្ �ុ�វីសសង្្គ ម្រត្មាង្“តាមរេបៈផភនែក

របស់តេើង្”បានប�ុ្ោះបណ្ាលសស្វីនងិ្បុរសជាត្រើន្ករុមអ�ំវី

ការត្បើ្បាស់កាតមរា៉ា វ វីតដអូតដើម្វី្ លិ�ផខ្សភា�េន្ខលាវីស្វីអ�ំវី

អំត�ើហងិ្សាផ ន្ែកតេនឌរ័នងិ្�វីតសវាស្មាប់អនែកររួរស់រាន

្ង្ផដរ។សមាជិកសហ្រមន៍្រជឺា�ួសំផដង្តៅកនែុង្វ វីតដអូទាងំ្តនោះ

ផដលបង្ហា ញ�វីរតបៀបត្្សង្ៗផដលសស្វីនងិ្តក្មង្្សវីបានរង្ត្រោះ�វី

អំត�ើហងិ្សារមួទាងំ្ការអនុវ�្ផបប្បស��វី ការបងំ្្ឲ្យតរៀបការទាងំ្វេ័តក្មង្ការបពំាន្ លាូវតភទនិង្ការរតំលាភតស�សន្ថវបៈ

នងិ្អំត�ើហងិ្សា្ លាូវកាេ្ ង្ផដរ។តៅត�លផដលចាក់បញ្្ច ងំ្វ វីតដអូទាងំ្តនោះតៅកនែុង្សហ្រមន៍�កួវាបានជេួ��ឲ្យមានការ

ចាបត់្្ើមការ�ភិាកសាអំ�វីបញ្ហា ផដលត្រក្មនរឹង្តលើកត�ើង្តៅតាមទវីោធ្រ�បៈ។មេួសនទៃោុះត្កាេមកមានសស្វីនងិ្

តក្មង្្សវីជាត្រើនបានចាបត់្្ើមតដើរមកកាន់្ករុម្រត្មាង្តដើម្វីរាេការ�៍�វីអំត�ើហងិ្សានងិ្ផសង្្រកការ�ិត្រោះតយបល់។

មនិថ្ការ្លិ�ឬការទស្សនាវ វីតដអូទាងំ្តនោះតទ្ករុមសស្វីររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សានិយេតៅត�លតនោះថ្�កួត្រ

មានអារម្ម�៍ថ្�កួត្រមនិឯតកាតទតហើេ�កួត្រក៏បន្ថេការស្វីបតនាទៃ សតលើខលាួនឯង្រំតពាោះអ្វីផដលបានតកើ�ត�ើង្។�ួកត្រ

តមើលត�ើញអ្វីផដល�ួកត្រមានដូររនែ ជាមេួសស្វីដសទតទៀ�ផដលបានជបួ្បទោះតរឿង្រា៉ា វ្សតដៀង្រនែ ។តហើេតោេោរផ�

ភា�តជា្រជេ័តៅកនែុង្្បតទសលវីតបរ វីយ៉ា ្រត្មាង្វ វីតដអូតាមរេបៈផភនែករបស់តេើង្ក៏្�រូវបានេកតៅអនុវ�្តៅតាមបណ្ា

្បតទសជាត្រើនត្្សង្តទៀ�្ ង្ផដរ។

ព�ើលអាេនុខ ្នុំពៅ។ខ ្នុ�ិំនផ�នជាអ្ក

បានពរៀនសកូតខ ្ពស់ពទប៉នុផន្រនែងាពនោះខ ្នុំ

អាចរោនរ់ោព�រ៉ាបាន។ខ ្នុំអាចែត

វ ើពដអូបាន។ខ ្នុំអាច្លិតផខ្សភា�េន្រ

បាន។ខ ្នុំ�ិនផដលសនុបិនថ្ខ ្នុំអាចពធ្ើ

បានពទ�ី�នុន�ក។

សកិាខា កាម វេ្គ បណុ្គបណ្្្ េនំាញ ថត វ ើដ�អូ េនជាតិ ្ ើ ដប រ ើ ៀប
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166	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

សកម្មភាព សហ្រមន៍ ពដើម្ វី រ ំ្ ្រ អនែក ររួ រសរ់ន  
ពវី អពំពើហងិ្សា
ជាធម្មតារលនាតដើម្វីបញ្ចប់អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័ចាបត់្្ើមជាមេួនរឹង្ការផសង្្រកវធិវីតដើម្វីជេួ��អនែកររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សា។
ជាឧទាហរ�៍ត្របតង្្កើ�ជ្មកនិង្ម�្ឌ លតោោះ្ោេអនែកមានវបិ�្ិ�វីអំត�ើរតំលាភតស�សន្ថវបៈតដើម្វីជេួ��សស្វីឲ្យត្ររ្ �ុ�វី
អំត�ើហងិ្សា។ទវីកផនលាង្ត្្សង្ៗដូរជាមជ្ឈម�្ឌ លឬហាង្កាតហ្សំរ�អារជាទវីកផនលាង្ស្មាប់ឲ្យ្ករុមមនុស្ស្សឡាញ់តភទ
ដូររនែ -តភទទាងំ្�វីរនិង្មនុស្សតភទទវីបវីតៅផសង្្រកជំនេួនងិ្សុវ�្ថភិា�តរៀស្ �ុ�វីអំត�ើហងិ្សាឬ្រនផ់�តៅតដើម្វីទទលួបាន
នូវអារម្ម�៍កកត់រ្ៅ។តៅត�លផដលមនុស្សរង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័ទទលួបានសុវ�្ថភិា��វីត្រោះថ្នែ កភ់ាលា មៗតនាោះ
សហ្រមន៍អារបន្តៅជេួ��បតង្្កើ�ផ្នការរេបៈត�លផវង្ស្មាប់កិរ្ចការពារបន្ការជាសោះតស្ើេនងិ្ឯករាជ្យភា�ស្មាប់អនែក
ររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សា។

រំ្ ្រ អនែក ររួ រសរ់ន ពដើម្ វី ព្ររពរញ ពវី អពំពើហងិ្សា កនែងុ្ ្្ររួសារ
ការរំ្ ទសស្វីតដើម្វីត្ររតរញ�វីទនំាកទ់នំង្្បកបតោេហងិ្សាអារជេួ��សតសង្្គ ោះជវីវ�ិ�កួត្របាន។រូរផរករផំលកជំហានទាងំ្តនោះ
ជាមេួសស្វីដសទតទៀ�នងិ្តសនែើឲ្យ�កួត្រផរករផំលកបន្តៅកាន់សស្វីផដលអារនរឹង្ស្ថិ�កនែុង្ោ្ថ នភា�ត្រោះថ្នែ ក៖់

តៅមនុត�លអំត�ើហងិ្សាតកើ�ត�ើង្មង្្តទៀ�រូរ្បាប់នរណាមានែ ក់តៅផក្រឲ្យបានដរឹង្ជាមនុ។តសនែើឲ្យប្ុរ្គលរូបតនាោះមកជេួ��ឬ
ផសង្្រកជំនេួ្បសិនតបើរ�់ឮថ្អនែកក�ុំង្ជបួត្រោះថ្នែ ក។់ប្ុរ្គលរូបតនាោះអារជាអនែកជិ�ខ្�ោរញ់ា�ិ្បរុសឬ្ករុមសស្វីឬ
បុរសផដអារមកជេួ��អនែកមនុត�លផដលអនែកទទលួរង្ការវាេដំធ្ងនធ់្ងរ។រូរ្រ�ិអ�ំវីពាក្យឬសញ្ញា �តិសសណាមេួផដលនរឹង្
្បាបកូ់នៗរបស់អនែកឬនរណាមានែ ក់តៅកនែុង្្្ររួោររបស់អនែកឲ្យផសង្្រកជំនេួ។បត្ង្ៀនកូនៗរបស់អនែកឲ្យតរោះផសង្្រកកផនលាង្មាន
សុវ�្ថភិា�។

តៅត�លផដលបុរសត្បើហងិ្សារូរ�យាយមរ�់តៅកាន់ឬបន្តៅកផនលាង្ផដលរ្ម នអាវធុឬវ�្ថុផដលរ�់អារត្បើតដើម្វីវាេតធ្ើបាប
រូបអនែកបាន។តធ្ើអ្វីតដើម្វីរមា្ង ប់អារម្ម�៍ខរឹង្សមបារបស់រ�់តដើម្វីឲ្យខលាួនអនែកនិង្កូនៗរបស់អនែកមានសុវ�្ថភិា�។្បសិនតបើអនែក
ចាបំារ់រ�ត់្ររតរញ�វីរ�់រូរ្រ�ិ្ូររ�វីរតបៀបផដលអនែកអារត្ររខលាួនបាន។ត�ើទវីកផនលាង្ណាផដលមានសុវ�្ថភិា�បំ្ុ�ស្មាប់ឲ្យ
អនែកតៅ?

ត្�ៀមខលាួនតដើម្វីចាកតរញ៖សន្សំ្បាក់តាមវធិវីផដលអនែកអារតធ្ើបាន។ោក់្បាកត់ៅកផនលាង្ផដលមានសុវ�្ថភិា�ឆ្្ង េ�វី្ ទៃោះ។
្បសិនតបើអារតបើក្រ�នវីធនាររតោេោកត់ឈា្ម ោះផ្ទៃ ល់ខលាួនរបស់អនែក។រូរ�យាយមតធ្ើករិ្ចការត្្សង្តទៀ�តដើម្វីឲ្យអនែកកាន់
ផ�មានភា�ឯករាជ្យដូរជាបតង្្កើ�ម�្ិរូលរមួ្ករុមឬរំណាេត�លតវលាបផន្ថមជាមេួ្្ររួោររបស់អនែក។

ផសង្្េល់ថ្ត�ើមាន“្ទៃោះសុវ�្ថភិា�”ឬតសវាត្្សង្តទៀ�តៅជិ�ៗស្មាប់ឲ្យសស្វីផដលរង្ត្រោះត្បើ្បាស់ផដរឬអ�។់រូរ
តរៀន�វីរតបៀបផដលតសវាទាងំ្តនោះអារជេួ��អនែកបាន។សួរម�ិ្ភក័្ិឬោរញ់ា�ិផដលអនែកតជឿទុករ�ិ្ថ្ត�ើ�កួត្រអារអនុញ្ញា �ឲ្យ
អនែកោនែ កត់ៅជាមេួឬខ្ចវ្ី បាក់បានផដរឬយ៉ា ង្ណា។រូរ្បាកដថ្�កួត្រនរឹង្មនិ្បាប់អនែកត្បើហងិ្សាតលើអនែកថ្អនែកបានសួរឬ
្បាប់�វីកផនលាង្ផដលអនែកតៅោនែ កត់ៅតនាោះតទ។

ផសង្្រកឯកោរសំខ្ន់ៗ ដូរជាឯកោរសមា្គ ល់ខលាួនរបស់អនែកនិង្កូនៗរបស់អនែក។ទុកោក់្បាកក់ាសឯកោររបស់
អនែកនិង្សតមលាៀកបពំាក់ជាមេួនរណាមានែ ក់ផដលអនែកតជឿទុករ�្ិតដើម្វីឲ្យអនែកអារចាកតរញបានឆ្ប។់្បសិនតបើអនែកអារតធ្ើវា
បានតោេសុវ�្ថភិា�រូរោកល្ង្អនុវ�្ផ្នការរ�ត់្ររខលាួនរបស់អនែកជាមេួកូនៗរបស់អនែកតដើម្វី�និ�ិ្យតមើលថ្ផ្នការតនាោះ
នរឹង្មាន្បសិទ្ធភា�ផដរឬយ៉ា ង្ណា។រូរ្បាកដថ្កូនៗរបស់អនែកនរឹង្មនិ្បាប់នរណាមានែ ក់តទ។(សូមតមើលតសៀវតៅទវីណាសស្វី
រ្ម នតវជប្�្ឌិ �ទ�ំរ័321ដល់325)។
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ប្ុរ្គលកិ សខុាភបិាល រ ំ្ ្រ អនែក ររួ រសរ់ន ពវី  អពំពើហងិ្សា 
្្វូពភ្រ
ប្ុរ្គលិកសុខ្ភបិាលអារតរៀបរំនងិ្រូលរមួសកម្មភា�្្រប់្បតភទតដើម្វីបពា្ឈបអ់ំត�ើហងិ្សាប៉ាុផន្វាកាន់ផ�មានោរបៈសំខ្ន់

ខ្លា ងំ្ផែមតទៀ�តបើ�កួត្រអាររំ្ ទជនរង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័ផដលបានរង្ការវាេដំរតំលាភតស�សន្ថវបៈឬបពំាន។

ទនទៃរឹមនរឹង្ការ�យាបាលរបសួោនែ មប្ុរ្គលិកសុខ្ភបិាលក៏អារបញូ្នជនរង្ត្រោះតៅកាន់ធនធ្នសហ្រមន៍ដសទតទៀ�ដូរជា

្ករុមរំ្ ទនិង្ជ្មកោនែ កត់ៅ្ ង្ផដរ។

សស្វីផដលរង្់ោក់ពាក្យប�្រឹ ង្្បឆ្ងំ្នរឹង្អនែកត្បើហងិ្សាឬជនរតំលាភតស�សន្ថវបៈចាបំារ់្�រូវក�់្ តារបសួោនែ មឬ

ត្រោះថ្នែ ក់ត្្សង្តទៀ�ផដលបណ្ាលមក�វីអំត�ើហងិ្សាទុកជាឯកោរ។ប្ុរ្គលិកសុខ្ភបិាល្ួររតរោះរតបៀបតធ្ើករិ្ចការតនោះ

រមួជាមេួនរឹង្ការេករ�ិទុ្កោក់តៅតលើ�្មរូវការសុខភា�របស់សស្វី ្ ង្ផដរ។(ស្មាប់��័ម៌ាន�ិោ្របផន្ថមសូមតមើល

តសៀវតៅទវីណាសស្វីរ្ម នតវជ្ប�្ឌិ �ទំ�រ័335)។

តដើម្វី្ ល់្ការផែទា្ំបកបតោេការតររ�បំ្ �ុជូនអនែកររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សា្ លាូវតភទរូរអនុវ�្ដូរខ្ង្ត្កាម៖

• ្បសិនតបើជនរង្ត្រោះជាសស្វីរូរ្បាកដថ្ប្ុរ្គលិកសុខ្ភបិាល្សវីជាអនែក�និ�ិ្យ

រាង្កាេរបស់នាង្។

• រកសាតឈា្ម ោះនិង្��័ម៌ានត្្សង្តទៀ�របស់ជនរង្ត្រោះជាការសមា្ង �់នងិ្្បាប់�ួកត្រថ្

អនែកនរឹង្មនិផរករផំលក��័ម៌ានទាងំ្តនោះតៅដល់អនែកដសទតទ។

• ្្ល់កផនលាង្ផដលមានផ្សុកភា�នងិ្អារតធ្ើដតំ�ើ រតៅដល់បានស្មាប់ឲ្យ

ជនរង្ត្រោះអាររាេការ�៍�វីអំត�ើរតំលាភតស�សន្ថវបៈឬការវាេ្បហារនងិ្

្បរុង្្បេ�័នែតោេមនិ្�រូវស្វីបតនាទៃ ស�ួកត្ររំតពាោះអំត�ើហងិ្សាផដលបានតកើ�ត�ើង្តលើ

រូបត្រតនាោះតទ។

• �ន្យល់�វីមតធយាបាេ�នយារកតំ�ើ �បនាទៃ ន់នងិ្ជេួ��សស្វីឲ្យតរោះត្បើ្បាស់វា្បសិនតបើនាង្ត្ជើសតរ ើស។(សូមតមើល

ទ�ំរ័194)

• ្បសិនតបើចាបំារ់រូរ្ ល់្ថ្នែ ំបង្្ក រការរមលាង្ជងំ្ឺកាមតរា្ររមួទាងំ្តមតរា្រតអដស៍្ ង្ផដរ។

ពៅព�លខោ្ះអ្កអាចនឹង្ពធ្ើរោរជា�ួេអ្កជងំ្ឺផដលមានទពំនារ

្្ូវពភទនិង្ពេនឌរ័ខ នុសផ្ក្�ីអ្កជងំ្ឺផដលអ្កធ្្ប់ជបួដចូជា

�ននុស្សផដលមានភា�ជាបនុរសឬជាសស្រីពកចីនជាង្អី្ដដលអ្ករ�ឹំង្ទនុក

ឬអ្កផដល្ បអ់ារ�្មណ៍ផតចពំោោះ�ននុស្សពភទដចូរ្។ក្សិនពបើ

អ្ក�ិនករាកដថ្អ្កជងំ្ឺរបស់អ្កមានពភទអី្ពទអ្កអាចសរួ

ព ម្េ ោះរបសរ់ត់ពោេសនុភា�រាបស្ពហើេក្សិនពបើ�កួពគមានោក្យសកមាប់សមាគា ល់

ពភទរបសរ់ត់ពហើេផដលរត់ចលូចតិ្រចរូករាកដពក្ីោក្យពនាោះ្ ង្ផដរ។�កួពគមានសិទ ្ធិ

ទទលួបានពសចក្រនីែែ្្ូរឯកជនភា�និង្រោរផែទាំដចូរ្នឹង្អ្កដនទពទៀតផដរ!
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្ករុមរ ំ្ ្រ រនែ  ពៅវញិពៅមក
អនែកផដលររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាឬអំត�ើរតំលាភតស�សន្ថវបៈ្�រូវការការរំ្ ទ�វី្្ររួោរនងិ្សហ្រមន៍របស់�ួកត្រ។ជាអកុសល្យ

អនែកររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាជា�ិតសសអនែកររួរស់រាន�វីអំត�ើរតំលាភតស�សន្ថវបៈជាតរឿេៗ្�រូវបានត្របដិតសធនិង្តរ ើសតអើង្។

ការបតង្្កើ�ោម្រ្គវីភា�ជាមេួអនែកផដល

រង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សា្ឺរជាវធិវីដ៏មាន

្បសិទ្ធភា�តដើម្វីកា�ប់ន្ថេ្ លប៉ាោះពាល់

ជា�តិសសឥទ្ធ�ិលរេបៈត�លេូរអផង្្ង្។

រ្ម ននរណាមានែ ក់េល់�វីការ�សូ៊

ផដលសស្វីរង្ត្រោះជួប្បទោះរបាស់ជាង្អនែក

ររួរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាដសទតទៀ�តនាោះតទ។

តៅត�លផដលសស្វីោម្រ្គវីរនែ តៅកនែុង្្ករុម

រំ្ ទរនែ តៅវញិតៅមកតនាោះ�កួត្រមាន

អារម្ម�៍ថ្ខលាួនមនិឯកាតទៀ�តទ។�ួកត្រ

អារ្បាប់តរឿង្រា៉ា វរបស់�កួត្រតោេរ្ម ន

ការភេ័ខ្លា រ�វីការវនិរិឆោេ័។�ួកត្រក៏អារ

ផរករផំលកេុទ្ធោសស្តោោះ្ោេបញ្ហា នងិ្��័ម៌ានអំ�វីទវីកផនលាង្ផសង្្រកជំនេួ្ ង្ផដរ។

តរឿង្ដូររនែ តនោះក៏្�រឹម្�រូវ្ ង្ផដរស្មាប្់ករុមមនុស្ស្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្�វីរនងិ្មនុស្សតភទទវីបវីផដលទទលួរង្

ការវាេតធ្ើបាបរតំលាភតស�សន្ថវបៈឬបពំានតោេោរផ�រំ�ង្់្ លាូវតភទឬអ�ស្ញ្ញា �តភទរបស់�កួត្រ។តាមរេបៈការជួប

ជាមេួអនែកផដលមានបទ�តិោធន៍្បហាក់្ បផហលមនុស្សផដលរង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សាអារេល់ថ្�កួត្រមនិផមនមានផ�មានែ ក់

តនាោះតទ�ួកត្រអារតរៀនសូ្��វីរនែ តៅវញិតៅមកនងិ្ផសង្្រករ�ុំរខ្លា ងំ្និង្អណំារផដល�កួត្រ្�រូវការតដើម្វីជាសោះតស្ើេ។

គ្គំទអនែករួចរស់រន�ីជពមាលៃ ះគបោប់អាវុធ
តៅកនែុង្សសង្្គ មនិង្ជតមាលា ោះហងិ្សាដសទតទៀ�តៅត�លផដល្ករុមបុរស្បផជង្រនែ តដើម្វី្្រប់្ ្រង្អណំារតលើផដនដវីធនធ្ននិង្

្ទ�្យសម្�ិ្កនែុង្ទ្មង្ត់្្សង្ៗតទៀ�សស្វីនងិ្កុមារកាលា េជាតរលតៅស្មាប់ការវាេ្បហារ្ លាូវតភទ។បុរសកានផ់�ត្បើ្បាស់

អំត�ើរតំលាភតស�សន្ថវបៈនងិ្អំត�ើរតំលាភ្ លាូវតភទកនែុង្ទ្មង្ត់្្សង្ៗតទៀ�ជាអាវធុតដើម្វីបង្្កភា��កស់លាុ�បនាទៃ បបតនា្ថ កនិង្េក

ត្បៀបតលើ្ករុមជាស្�រូវរបស់ខលាួន។

តៅតាមសហ្រមន៍ផដលតខទៃរខ្ទៃ ំតោេជតមាលា ោះ្បោបអ់ាវធុជាតរឿេៗសស្វី្�រូវបានត្រមនិបញ្ចូលកនែុង្្ករុមអនែកតធ្ើ

តសរក្វីសត្មររិ�្និង្តរៀបរំផ្នការស្មាប់ោ្រនិង្កោង្សហ្រមន៍ត�ើង្វញិតទជា�តិសស្បសិនតបើ្បជាជន

ដរឹង្ថ្�កួត្រ្�រូវបានរតំលាភ្ លាូវតភទតៅកនែុង្អ�ុំង្ត�លតកើ�មានជតមាលា ោះ។អនែកអារជេួ��សស្វីតរៀបរំ្ករុមតោេ្ ល់្ឱកាសឲ្យ

�កួរ�់ជបួជំុរនែ ្បាប់តរឿង្រា៉ា វរបស់ខលាួនទទួលតសវាផែទាំសុខភា�នងិ្សហការរនែ តរៀបរំផ្នការស្មាប់ត�លអនា្រ�។

តៅត�លផដលអនែកររួរស់រានកាលា េខលាួនជាតមដរឹកនាំសហ្រមន៍បទ�តិោធន៍របស់�កួត្រអារជេួ���្ង្រឹង្ករិ្ចខិ�ខំ្បរឹង្ផ្បង្តដើម្វី

បង្្ក រកំុឲ្យមានអំត�ើហងិ្សាបន្តទៀ�តៅសែ្ងខ្ង្មុខ។

ពេើង្ពជឿឯង្។
ឯង្អាចជា
សោះពស្ ើេ
ព�ើង្វញិ។

អំព�ើហិង្សាក្នុង្កគរួស្រ

�ិនផ�នជាពរឿង្

កតឹ�កតរូវពទ។វា�ិនផ�ន
ជាកហំនុស

របស់ឯង្ពទ។
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កម្មករចលនាពដើម្ីរាមរារឲ្យផកលម្អសុវតថាិភា�ដង្្លៃ តូវ

កម្មការនវីតរាង្រ្កតៅ្បតទស្សវីលង្្ក 

រស់តៅកនែុង្សហ្រមន៍ធំមេួត្រៅ�ំបន់ពា�ិជ្កម្ម

តសរ វី។អនែកដរឹកនាំសហជវី�បានសទៃង្់ម�ិសស្វីអ�ំវី

ការបារម្ភរបស់�កួត្រតហើេបានផសង្្េល់ថ្

សស្វី្�រួេបារម្ភ�វីសុវ�្ថភិា�ត�លតធ្ើដតំ�ើ រតៅនងិ្

មក�វីតរាង្រ្កតៅត�លេប់តោេោរករ�វី 

ឆក់បលាន់នងិ្រតំលាភ្ លាូវតភទ។អនែកដរឹកនាំសហជវី�

បានជេួ��ឲ្យសស្វី�ិភាកសា�វីបញ្ហា ដតំណាោះ្ោេ

នងិ្វធិ្នមេួរំនួនផដលនាំឲ្យការតធ្ើដតំ�ើ រ

មានសុវ�្ថភិា�។�ួកត្របាននាេំកសំត�ើ រ

របស់ខលាួនតៅជូនមា្ច ស់តរាង្រ្កតហើេទទួលបាន

ការផ្លា ស់ប្ូរមេួរំននួដូរជាតសវារែេន្្ ករុង្ស្មាប់កម្មករតៅកនែុង្�ំបន់ពា�ិជក្ម្មនិង្្ ទៃោះកម្មករជាតដើម។

ការពរៀបរពំដើម្ វីបង្្ក រអពំពើហងិ្សា
វធិ្នបង្្ក រអំត�ើហងិ្សាមានតជា្រជេ័បំ្ �ុតៅត�លផដលវារមួបញ្ចូលសហ្រមន៍ទាងំ្មលូតពាល្រឺសស្វីបុរសមនុស្សចាស់

នងិ្េុវជន។ជផជកជាមេួមនុស្ស្្របរ់នែ អ�ំវី្ ល្បតយជន៍សនការបពា្ឈបអំ់ត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័្្រប់ទ្មង្់ទាងំ្អស់។

សង្្ក�ធ់្ងនថ់្ករិ្ច្បរឹង្ផ្បង្តដើម្វីបពា្ឈបហ់ងិ្សា្ឺរមនិផមនតដើម្វី្បឆ្ងំ្នរឹង្បុរសតទប៉ាុផន្តដើម្វីសុខមាលភា�និង្តសរក្វីសែលាែនែូរ

ស្មាប់មនុស្ស្្របរ់នែ ។

បពង្្កើតផ្នទីសនពគគ្ះថ្នែ ក់
សកម្មភា�បតង្្កើ�ផ្នទវីអារជាមតធយាបាេដ៏ល្មេួកនែុង្ការចាបត់្្ើមការតរៀបរំសហ្រមន៍តដើម្វីបង្្ក រអំត�ើហងិ្សា។អតញ្ើញ

អនែកដរឹកនាំសហ្រមន៍មា្ច ស់ជនំញួនងិ្សដ្ូរត្្សង្តទៀ�ឲ្យរូលរមួនងិ្តដើម្វីជេួ��បតង្្កើ�ផ្នការ។មយា៉ាង្តទៀ��យាយមរមួបញ្ចូល

សស្វីនងិ្តក្មង្្សវីផដលង្េរង្ត្រោះ�វីអំត�ើហងិ្សាតោេោរផ�ទវីកផនលាង្ផដល�កួត្ររស់តៅត�លតវលានងិ្រតបៀបតធ្ើដតំ�ើ រតៅតធ្ើ

ការឬោលាតរៀនឬតោេោរ្បតភទការង្ររបស់�កួត្រ។្�រូវ្បាកដថ្្ករុម្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្២នងិ្អនែកមាន

តភទទវី៣បង្ហា ញ�វីទវីតាងំ្កនែុង្សហ្រមន៍ផដល�ួកត្រ្រ�ិថ្មានការ្បឈមត្រោះថ្នែ ក់បំ្ �ុ។នាំអនែករូលរមួទាងំ្អស់តដើរកនែុង្

សហ្រមន៍ររួក�ស់មា្គ ល់ទវីតាងំ្ផដលមានបញ្ហា បនាទៃ បម់កបតង្្កើ�ផ្នទវីសនត្រោះថ្នែ ក។់្ករុមការង្រអារ�ភិាកសានិង្តសនែើសំុ

ការផ្លា ស់ប្ូរដូរជាការផកលម្តភលាើង្បភំលាឺតាម ល្ាូវឬ្ករុមសន្សុិខសហ្រមន៍ជាតដើម។ស្មាប់ឧទាហរ�៍អ�ំវីការបតង្្កើ�ផ្នការ

សហ្រមន៍សូមតមើល“ការបតង្្កើ�ផ្នទវីសន្ លាូវតៅកាន់មា�ុភា�រ្ម នត្រោះថ្នែ ក”់(ទ�ំរ័218)។
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្សារភាជា ប់ជាមួេចលនាពដើម្ីេុត្ិធម៌ពសដ្ឋកិច្ច
មតធយាបាេមេួតទៀ�ផដលសហ្រមន៍អារបង្្ក រអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័បាន្រឺតាមរេបៈការរូលរមួជាមេួករិ្ច្បរឹង្ផ្បង្

ដសទតទៀ�ផដលទាមទារ្បាកក់ស្មតស្មើភា�ស្មាប់សស្វី,និង្ធ្នាថ្មនុស្ស្្របរ់នែ ទទលួបានកស្មសមរម្យការតររ�និង្

តសរក្វីសែលាែនែូរកនែុង្ការង្ររបស់ខលាួន។តៅត�លផដលសស្វីមានភា�ឯករាជ្យផ្នែកហិរញញា វ�្ថុកនែុង្ក្ម�ិមេួ�កួត្រអារសត្មររិ�្

តោេខលាួនឯង្ពាក�់ន័្ធនរឹង្ការផែទាំសុខភា�នងិ្សុវ�្ថភិា�ផ្ទៃ ល់ខលាួន។

សស្ីព្ទទី៣គបេុទ្ធពដើម្ីបងា្ក រអំព�ើហិង្សាកនែ រុង្គបពទសកូឡរុំប៊ី

តៅ្បតទសជាត្រើន្ករុម្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្២ជា�តិសស្ករុមតភទទវី៣មានការ�បិាកកនែុង្ការផសង្្រក

ការង្រទទលួការធ្នារា៉ា បរ់ង្សុខភា�និង្បញ្ចប់ការសិកសា។សហ្រមន៍សន្ករុមមនុស្សទាងំ្តនោះក៏ទនំង្ជាទទលួរង្នូវ

អំត�ើបពំាន្ លាូវតភទនិង្ហងិ្សាតៅកនែុង្ជវីវ�ិរបស់�កួត្រ្ ង្ផដរ។(ស្មាប់��័ម៌ានបផន្ថមអ�ំវីអ�ស្ញ្ញា �តេនឌរ័សូម

តមើលទ�ំរ័80)។

តៅ្បតទសកូ�ុំប៊វីការវាេ្បហារតលើ្ករុមមនុស្សទាងំ្តនោះតកើ�ត�ើង្ជាញរឹកញាប់ជា�តិសសតៅតលើ្ករុមសស្វីតភទ

ទវី៣។តៅឆ្នែ ២ំ០០៤សស្វីតភទទវី៣មានែ ក់តឈា្ម ោះោន់តាមា៉ា រ វីយ៉ា (MariaPaulaSantamaría)្�រូវបានវាេ្បហារជា

ទម្ងន់ររួក៏ោលា ប់បនាទៃ ប�់វីមនទៃវីរត�ទ្យោន់ទវីអាតហា្គ បដតិសធមនិ្ ល់្ការ�យាបាល។តដើម្វីឧទទៃសិដល់នាង្មា៉ា រ វីយ៉ា ម�្ិ

របស់នាង្៤នាក់បានបតង្្កើ�អង្្គការមូលនវីធិោន់តាមា៉ា រ វីយ៉ា (SantamaríaFundación)តដើម្វីបង្្ក រកំុឲ្យតរឿង្ដូរតនោះ

តកើ�ត�ើង្រំតពាោះសស្វីតភទទវី៣ដសទតទៀ�កនែុង្្បតទសកូ�ុំប៊វី។

កនែុង្្រត្មាង្តនោះ�ួកត្រចាបត់្្ើមតោេតធ្ើការ្ ្ស�្្សាេ��័ម៌ានអ�ំវីរតបៀបការពារខលាួន្បសិនតបើមានវាេ្បហារ

នងិ្�វីរតបៀបរាេការ�៍�វីករ�វី បពំានណាមេួ។្ករុមការង្រកប៏ាន្ល់្នូវ្រនលារឹោះសំខ្ន់ៗ អ�ំវីរតបៀបរកសាសុវ�្ថភិា�

នងិ្្ ល់្ដបំនូា្ម នឲ្យសស្វីតធ្ើដតំ�ើ រជា្ករុម្�មទាងំ្មានទូរស័�ទៃផដលអារតៅតរញបានជានរិ្ចតដើម្វីទាកទ់ង្អង្្គការ

ភាលា មតបើ្រ�ិថ្ក�ុំង្ស្ថិ�តៅកនែុង្ត្រោះថ្នែ ក។់តោេេល់ត�ើញថ្មសន្វីប៉ាលិូសមេួរំននួបពំាននិង្វាេដំមនុស្សតភទ

ទវីជាតរឿេៗតនាោះ�កួត្រកប៏ានចាបត់្្ើមអនុវ�្“កម្មវធិវីឃាលា តំមើលសហ្រមន”៍្ង្ផដរតដើម្វីក�់្ តានងិ្្ ្ស�្្សាេ��័ម៌ាន

អ�ំវីអំត�ើហងិ្សារបស់ប៉ាលិូសរមួទាងំ្��័ម៌ានអំ�វីទវីកផនលាង្នងិ្ត�លតវលាផដលការវាេដំតកើ�ត�ើង្្ ង្ផដរ។

តដើម្វីបតង្្កើនការេល់ដរឹង្ដល់ោធ្រ�ជនអ�ំវីបញ្ហា តនោះអង្្គការSantamaríaFundaciónកប៏ានចាបត់្្ើម

ោង្សង្់រូបសំណាកឧទទៃសិដល់សស្វីផដល្�រូវបានសមាលា ប។់រមលាង្តាមកម្មវធិវីផដល្កសួង្ររារ�៍បានចាបត់្្ើមអនុវ�្

ររួតហើេផដលក�់្ តាការោលា ប់�វីត្រោះថ្នែ ក់ររាររ�៍តោេការសង្់រូបសំណាកផ្្ក េ��៌ត ្្ម តៅតលើ្ លាូវ,្ករុមការង្រ

អង្្គការបានសង្់ជារូបសំណាកផ្្ក េ��៌ផ្្ក ឈូកោក់តៅទវីកផនលាង្ផដលមនុស្សតភទទវី៣្�រូវបានសមាលា ប់វញិ។

្ករុមការង្របានក�ស់មា្គ ល់ត�ើញថ្សមាពៃ ធរបស់�ួកត្រតៅតលើកង្កមាលា ងំ្ប៉ាលិូសបានតធ្ើឲ្យករ�វី ហងិ្សាធ្លា ករុ់ោះ

មេួក្ម�ិប៉ាុផន្�ួកត្រដរឹង្ថ្តៅមានការង្រជាត្រើនតទៀ�ផដល្�រូវតធ្ើតដើម្វីឲ្យមនុស្សតភទទវី៣ទទលួបានការតររ�និង្

តសរក្វីសែលាែនែូរដូរ�លរដឋាដសទតទៀ�ផដរ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 កមិ្ច្បឹង្ផ្បង្ដធវែើកឲ្បព័ន្េុត្ិធម័�ំដណើ រការ ដ�ើម្ើបពាពប់អំដពើហងិ្សា	 171

ការគបឆាងំ្នឹង្ហិង្សាផ្នែកពេនឌ័រពៅត្មស្ោពរៀន
តៅកនែុង្សហ្រមន៍ខលាោះ,្្ររូបត្ង្ៀនប្ុរ្គលិកោលាតរៀនសិស្សនងិ្ឪ�ុកម្ាេសហការរនែ តដើម្វីតធ្ើឲ្យោលាតរៀនមានសុវ�្ថភិា�
ស្មាប់មនុស្ស្្របរ់នែ ។�កួត្រ្�មត្�ៀង្រនែ កនែុង្ការ្បឆ្ងំ្យ៉ា ង្សកម្មតៅនរឹង្្្រប់ទ្មង្់ទាងំ្អស់សនអំត�ើហងិ្សា,រមួទាងំ្
ការតធ្ើបាបម�្ិរមួថ្នែ ក់នងិ្ហងិ្សា្ លាូវតភទ,នងិ្កនែុង្ការបតង្្កើ�នូវបរោិ្ថ នោលាតរៀនមេួផដលមនុស្ស្្របរ់នែ ខ�ិខំតធ្ើជាជន្រំរ។ូ

កម្មវិធីស្ោពរៀនមួេពដើម្ីចូលរួមបពា្ឈប់វដ្សនអំព�ើហិង្សា

�វីតបរា៉ា (Kibera)្ឺរជាសហ្រមន៍ដ៏ធំនិង្អ៊ូអរមេួតៅកនែុង្ទវ្ី ករុង្ស�រូប៊វី(Nairobi)សន្បតទសតកនយ៉ា ។
្បជាជនភា្រត្រើនផដលរស់តៅទវីតនាោះមានជវីវភា�្កវ្ី កខ្លា ងំ្តហើេហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរ្ឺរជាបញ្ហា តកើ�ត�ើង្ញរឹកញាប។់
្ករុមអភវិឌ ្ឍសហ្រមន៍មេួផដលមានតឈា្ម ោះថ្តរមា៉ា តាអាឡា(RehmaTaAllah)តធ្ើការង្រតៅតាមោលាតរៀនតដើម្វី
ជួេ��ដល់សិស្សទាងំ្ឡាេឲ្យផសង្្េល់ថ្អំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី្រឺមនិផមនជាបញ្ហា ធម្មតាតទតហើេត្រអារបពា្ឈបវ់ាបាន។
កម្មវធិវីរបស់�កួត្ររមួមានការសផម្ង្�ួតល្ានខលាវីនងិ្សកម្មភា�ដសទតទៀ�ផដលបត្ង្ៀនសិស្សោលាអ�ំវីវដ្សនអំត�ើហងិ្សា
នងិ្�វីរតបៀបផដលវាបង្្កត្រោះថ្នែ ក់ដល់�កួត្រនងិ្សហ្រមន៍ទាងំ្មលូ។វ្រ្គ�ភិាកសា្ល់្ការជំរញុឲ្យសិស្សជផជកតោេ
តសរ វីអ�ំវីោ្ថ នភា�ហងិ្សាផដល�កួត្រធ្លា ប់បានត�ើញឬជបួ្បទោះ។�កួត្រក៏្ �រូវបានតសនែើឲ្យ្ូរររូបភា�បង្ហា ញ�វីោ្ថ នភា�
ហងិ្សាបនាទៃ បម់ក�ិភាកសាថ្ត�ើរូបភា�បង្ហា ញអ្វីខលាោះតហើេ�កួត្រមានអារម្ម�៍ផបបណារំតពាោះរូបភា�ទាងំ្តនាោះ។កម្មវធិវី
តនោះបានជេួ��ឲ្យ្្ររូបត្ង្ៀនអារសមា្គ ល់ថ្ត�ើសិស្សណាមានែ ក់ឬសមាជិក្្ររួោរក�ុំង្រង្នូវអំត�ើបពំានតដើម្វីឲ្យ�ួករ�់
ត្�ៀមលក្�បៈ្ ល់្ការរំ្ ទដល់កុមារតនាោះតៅត�លោ្ថ នភា�លំបាកតកើ�ត�ើង្។

ករិ្្ច បរឹង្ផ្បង្ ព្្ើ ឲ្យ ្បពន័្ធេ�ុ្ិ្ ម៌ ដពំ�ើ រការ 
ពដើម្ វី បពា្ឈបអ់ពំពើហងិ្សា
្ប�ន័្ធេុ�្ធិម៌តពាល្រឺរបាប់�ុលាការប៉ាលិូសនងិ្អាជាញា ធរដសទតទៀ�មាន�នួាទវីតធ្ើការង្រជាមេួរនែ តដើម្វីរំ្ ទដល់សិទ្ធិ
របស់សស្វីនងិ្របស់មនុស្ស្្របរ់ូបតដើម្វីឲ្យ�កួត្ររស់តៅតោេតសរ វីភា�និង្មនិរង្នូវអំត�ើហងិ្សា។ប៉ាុផន្តសរ វីភា�ផបបតនោះ្ឺរជា
ការក្មណាស់តហើេហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័តៅផ�ជាបញ្ហា ផដលតកើ�ត�ើង្ជាញរឹកញាប់ដផដល។តៅ្បតទសខលាោះរបាប់ផដល
ការពារសស្វី្រឺមនិ្�រូវបានត្រេកអនុវ�្តទតហើេ្ប�ន័្ធេុ�្ធិម៌ផបរជាតធ្ើឲ្យជនរង្ត្រោះមានអារម្ម�៍ថ្អំត�ើហងិ្សាផដលតកើ�
ត�ើង្មកតលើរូបត្រ្ឺរជាកំហុសរបស់�កួត្រខលាួនឯង្តៅវញិ។តៅ្បតទសខលាោះតទៀ�របាប្់បឆ្ងំ្នរឹង្អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័្ឺរមនិ
មានផរង្ត�ើេ,ឬមានមនិ្្រប់្ រន់តហើេចាបំារ់្�រូវផកលម្ផែមតទៀ�។

សកិសាពវី ការការពារ ្ ្វូរបាប់
របាប់�ុលាការប៉ាលិូសនងិ្អាជាញា ធរដសទតទៀ�សុទ្ធផ�តដើរ�នួាទវីយ៉ា ង្សំខ្ន់កនែុង្ការ្្រប់្ ្រង្អំត�ើហងិ្សាតៅកនែុង្សហ្រមន៍
មេួ។ប៉ាុផន្ការអនុវ�្ជាកផ់សង្្តៅកនែុង្ផ្នែកនវីមេួៗសន្ប�ន័្ធេុ�្ធិម៌ត្រើនផ�មនិសូវរបាស់លាស់។តដើម្វី្បេុទ្ធនរឹង្អំត�ើ
ហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័ឲ្យកាន់ផ�មាន្បសិទ្ធភា�តេើង្្�រូវតរៀនសូ្�អ�ំវីរបាប់ការពារផដលមាន្ោប់្�មទាងំ្�វីរតនាលា ោះ្បតហាង្
រវាង្របាប់តលើ្កោសនងិ្ការអនុវ�្ជាកផ់សង្្។បនាទៃ បម់កតេើង្អារតធ្ើករិ្ចការតៅតលើរតបៀបផកលម្របាប់ផកលម្ការអនុវ�្
នងិ្ផកផ្បឥរយិបែ។

្ករុមការង្រអារត្បើ្បាស់សកម្មភា�បនាទៃ ប់តនោះតដើម្វីតរៀនសូ្��វី�នួាទវីរបស់អាជាញា ធរកនែុង្ការរំ្ ទដល់ជនរង្ត្រោះសន
អំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។
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172	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

ត្�ៀមលក្�បៈជាមនុតោេសិកសា�វីរបាប់ឲ្យបានត្រើនបំ្ �ុ។្បសិនតបើអាររូរផសង្្រកនរណាមានែ ក់ផដលមាន

រំត�ោះដរឹង្ផ្នែក្ប�ន័្ធេុ�ិ្ធម៌ឲ្យ្ ល់្ការរំ្ ទដល់អនែកនិង្រូលរមួកនែុង្ការ្បជុំតធ្ើជាមនុស្សធនធ្ន។ដំត�ើ រការ

តនោះមានលទ្្ធ លល្បំ្ុ�្បសិនតបើអនែកអារអតញ្ើញអាជាញា ធរមក�វីមលូោឋា នត្្សង្ៗរនែ ផដល�ួករ�់តបើករំហរកនែុង្

ការជផជកជាមេួ្ករុមរបស់អនែក។

ត�ើអនែកអារផសង្្រកនរណា?តដើម្វីចាបត់្្ើមដំត�ើ រការតនោះរូរ្បាប់ឲ្យ្ករុមតធ្ើការ�ភិាកសាតលើសំ�ួរមេួតនោះ៖“ត�ើ

អនែក្ួររផ�តៅរកអនែកណា្បសិនតបើមានករ�វី ហងិ្សាតកើ�ត�ើង្តលើសស្វីកនែុង្សហ្រមន៍របស់អនែក?”

្ូរសតារាង្ដូរខ្ង្ត្កាមតៅតលើផ្ទៃ ងំ្្កោសធំមេួផដល្្របរ់នែ អារតមើលត�ើញ។តៅកនែុង្ជរួឈរទវីមេួសរតសរ

រូលនូវតឈា្ម ោះអាជាញា ធរមក�វីមលូោឋា នត្្សង្ៗផដល្ករុមបានតលើកត�ើង្។សួរមនុស្សធនធ្នឲ្យបផន្ថមតឈា្ម ោះដសទតទៀ�

តបើ្ករុមបានតមើលរលំង្។

�ន្យល់ថ្តរលប�ំង្សនការតស៊ើបអតង្្ក�ជា្ករុមតនោះ្ឺរតដើម្វីសិកសាថ្ត�ើអាជាញា ធរនវីមេួៗមាន�នួាទវីអ្វីខលាោះកនែុង្ការ

បពា្ឈប់ហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័តាមរេបៈការតឆលាើេនរឹង្សំ�ួរទាងំ្តនោះ៖

• ត�ើស�ស្ែ្ងអាជាញា ធរនវីមេួៗតធ្ើអ្វីខលាោះតដើម្វីតោោះ្ោេបញ្ហា ហងិ្សាតលើសស្វី,តលើអនែក្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្២

នងិ្អនែកមានតភទទវី៣?

• ត�ើអ្វីខលាោះផដល�ួកត្រមនិតធ្ើ?អ្វីខលាោះផដល�កួត្រមនិអារតធ្ើ?តហ�ុអ្វី?

• ត�ើ�កួត្រ្ួររតធ្ើខលាោះត្្សង្តទៀ�តដើម្វីតោោះ្ោេបញ្ហា ហងិ្សា្បតភទតនោះ?

ការពសើុបអពង្្កតជាគករុមអំ�ីតួនាទីសនអាជាញា ធរមូលោ្ឋ ន

ោជ្ាធរ តួ្ េី(ទតើគ្ត់

ទធវាើអវាីខ លាះ?)

ទតើគ្ត់មិនោចទធវាើ

អវាីខ លាះបាន?ទហតអុវាី ?

ទតើគ្ត់ម្តរូវទធវាើ

អវាីខ លាះទេៀត?

ប៉លូលិស

អេបិាលម្្ររុង្អេបិាលខណ្ឌ

ទវជ្ជបណ្ឌិ តឬបគុលិ្ក

សខុ្េបិាលែទេទេៀត

ទៅម្្រមឬមនន្ីតលុាការ

មនន្ីម្្រសួង្កចិ ្ចការ្ រ ី

សកម្មភា�

➋

➊
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ឲ្យ្ករុមទាងំ្មលូបំផបកជា្ករុម�ូរ។�ន្យល់ថ្្ករុមនវីមេួៗ្�រូវសិកសាបផន្ថម�វី�ួនាទវីរបស់អាជាញា ធរមានែ កក់នែុង្រំតណាម

ខ្ង្តលើតហើេ្�រូវ្បមលូ��័ម៌ានតដើម្វីតឆលាើេសំ�ួរទាងំ្តនោះ។�កួត្រ្�រូវផរករផំលក��័ម៌ានរបស់ខលាួនតៅកាន់្ ករុម

ទាងំ្មលូតៅត�ល្បជុតំលើកត្កាេ។

តស៊ើបអតង្្ក�!្ករុមនវីមេួៗអារ្�រូវការត�លជាត្រើនសប្ាហ៍តដើម្វ្ី បមលូ��័ម៌ានផដល្�រូវការតាមរេបៈការតធ្ើ

សមា្ភ សន៍នងិ្ការ្ោវ្ជាវត្្សង្។ឧទាហរ�៍�ួកត្រអារ�យាយមតធ្ើសមា្ភ សនជ៍ាមេួមនុស្សមេួរំនួនតៅកនែុង្

ោ្ថ បន័នវីមេួៗតដើម្វីទទលួបាន្រនិំ�ត្្សង្ៗរនែ ។�កួត្រកអ៏ារតធ្ើសមា្ភ សនជ៍ាមេួសស្វីផដលធ្លា បផ់សង្្រកជំនេួ�វី

អាជាញា ធរតដើម្វីទាមទារេុ�ិ្ធម៌្ ង្ផដរ។��័ម៌ានែ្មវៗី និង្ក�ំ�់្ តារបស់�ុលាការអារជេួ���ន្យល់ថ្ត�ើអាជាញា ធរ

តធ្ើអ្វីខលាោះនងិ្មនិតធ្ើអ្វីខលាោះ។

តៅត�ល្ករុមបានបញ្ចបក់ារតស៊ើបអតង្្ក�របស់ខលាួនអតញ្ើញ�កួត្រឲ្យរូលរមួការ្បជំុត�ើង្វញិតដើម្វីរាេការ�៍ជូន្ករុម

ទាងំ្មលូ។្�រូវ្ល់្ត�លតវលាឲ្យត្រើនដល់្ករុមនវីមេួៗតធ្ើបទបង្ហា ញនងិ្តដើម្វីឲ្យមានត�លស្មាបសួ់រសំ�ួរ។

តដើម្វីបញ្ចប់រូរ្បាប់្ ករុមឲ្យតធ្ើការឆលាុោះបញ្្ច ងំ្�វីអ្វីផដល�ួកត្របានតរៀនសូ្��វីដតំ�ើ រការតនោះតហើេអ្វីខលាោះផដលជារំ�ុរ

តផ្្�សំខ្នត់ៅកនែុង្ជហំានបនាទៃ ប់តដើម្វីឈានតៅដល់ការផកលម្្ប�ន័្ធេុ�្ធិម។៌ឧទាហរ�៍�កួត្រអារតផ្្�សំខ្ន់

តៅតលើការតលើកកមពៃស់ការេល់ដរឹង្របស់្បជាជនអំ�វី�នួាទវីរបស់អាជាញា ធរមលូោឋា នកនែុង្ការតោោះ្ោេករ�វី ហងិ្សា

តលើសស្វី។ឬមយា៉ាង្តទៀ��កួត្រអារ�យាយមជេួ��ស្មរួលដល់្ករុម្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្២នងិ្អនែកមានតភទទវី៣

ឲ្យមានលទ្ធភា�តរៀបរំប�្រឹ ង្តៅប៉ាលិូស។

តដើម្វីបតង្្កើ�ផ្នការអនែកអារបនអ្នុវ�្សកម្មភា�“តធ្ើផ្នទវីអំណារ”(ទ�ំរ័284)បនាទៃ ប�់វីតនោះ។

ការពសើុបអពង្្កតជាគករុមអំ�ីតួនាទីសនអាជាញា ធរមូលោ្ឋ ន(ត)

កករុ�របស�់កួពេើង្រកព�ើញ

ថ្មានចបាប់សកមាប់រោរោរ

�កួពេើង្�ីអំព�ើហិង្សាក្នុង្

កគរួស្រ។�នន្រីពៅកកសងួ្

កចិរ្ោរនារ ើអាចជេួ�កួពេើង្

ឲ្យពរៀបចបំណ្រឹ ង្ពៅប៉លិូស

ដពូចនែោះសស្រីរង្ពករោះ�ិន្បំាច់

ពរៀបចពំោេខ ្នួឯង្ពទ។

សកម្មភា�

➌

➍

➎
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174	 ការបញ្ចប់អដំពើហងិ្សាផ្នាកដេនឌ័រ

ព្្ើការង្រជាមេួ�លុាការនងិ្ប៉ាលូសិ
្ប�ន័្ធេុ�្ធិមជ៌ាការរំ្ ទដម៏ាន្បសិទ្ធភា�តៅត�លផដលតៅ្កមតមធ្វ វីមសន្វី�ុលាការនងិ្ប៉ាលិូសទទលួោ្គ ល់ថ្សស្វី

នងិ្្ករុម្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្២នងិ្អនែកមានតភទទវី៣មនិទទលួបានការតររ�សិទ្ធដូិរអនែកដសទតទតហើេអាជាញា ធរ្�រូវផ�

តធ្ើការង្រតដើម្វីការពារសិទ្ធរិបស់មនុស្ស្្របរ់ូប។ជាញរឹកញាប់ការរមួបញ្ចូលអាជាញា ធរទាងំ្តនាោះតៅកនែុង្ករិ្ច្បរឹង្ផ្បង្ផកលម្

្ប�ន័្ធ្រឺ្�រូវការត�លតវលាេុទ្ធោសសរ្្មរុោះនងិ្ការ្បជុជំាត្រើនតលើកត្រើនោរ។អនែក្ួររផ�ជផជកជាមេួអនែកដរឹកនាំ

សហ្រមន៍តដើម្វីផសង្្រកមនុស្សតៅកនែុង្្ប�ន័្ធេុ�្ធិម៌ផដល�កួរ�ទ់នំង្ជានរឹង្ោ្បត់ហើេរំ្ ទដល់សំត�ើ របស់អនែក។

តនោះជាឧទាហរ�៍ខលាោះៗអ�ំវីមតធយាបាេផដលអនែកអារផកលម្្ប�ន័្ធេុ�្ធិម៌៖

អង្្គភា�ប៉ាលិូស្សវី។ជាញរឹកញាប់សស្វី�ិបាកនរឹង្នយិេជាមេួប៉ាលិូស្បរុស

តៅត�លផដល�កួរ�រ់ាេការ�៍�វីករ�វី រតំលាភ្លាូវតភទឬហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរ។

តៅទសវ�្សរ៨៍០អង្្គការសស្វីទាងំ្ឡាេតៅកនែុង្្បតទសត្បសុវីលបានតធ្ើការ

�សូ៊ម�ិតដើម្វីទាមទារឲ្យមានអង្្គភា�ប៉ាលិូសផដលមានផ�សស្វី។អង្្គភា�

ប៉ាលិូសផដលមានផ�សស្វី្�រូវបានបតង្្កើ�ត�ើង្ជាតលើកដបំងូ្តៅឆ្នែ ១ំ៩៨៥

តហើេស�ស្ែ្ងមាន្បតទសជាត្រើនក�ុំង្ត្បើ្បាស់្ំររូតនោះ។ប្ុរ្គលិកសង្្គម

ត្រើនផ�តធ្ើការង្រជាមេួប៉ាលិូសតដើម្វីជេួ��សស្វីឲ្យេល់ដរឹង្�វីសិទ្ធរិបស់ខលាួន

តធ្ើការសត្មររិ�្្�មទាងំ្ទទួលការផែទាសុំខភា�នងិ្តសវាត្្សង្ៗតទៀ�។

ប៉ាលិូសទទលួការប�ុ្ោះបណ្ាលអ�ំវីហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។សកម្មជនកនែុង្សហ្រមនក៍អ៏ារ្ល់្ការប�ុ្ោះបណ្ាលជាបនប្នាទៃ ប់

្ង្ផដរអ�ំវីហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។មានមសន្វីប៉ាលិូសខលាោះមនិអនុវ�រ្បាបត់ៅតលើអំត�ើហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរឬហងិ្សាតលើអនែក្សឡាញ់

តភទដូររនែ តទ។�កួត្រអារនរឹង្បដតិសធថ្រ្ម នអំត�ើហងិ្សាតកើ�ត�ើង្តទ។តដើម្វីផ្លា ស់ប្ូរឥរយិបែចាស់ទាងំ្តនោះមសន្វីប៉ាលិូសទាងំ្

តនាោះ្�រូវការឱកាសតដើម្វីផស្ង្េល់�វីបញ្ហា តនោះបផន្ថមតទៀ�។

�ុលាការផ្នែកហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរ។ជាញរឹកញាប់សស្វីមានការភេ័ខ្លា រមនិហ៊ានរាេការ�៍តៅប៉ាលិូសអ�ំវីប្វីរបស់រ�ផ់ដល

ត្បើអំត�ើហងិ្សាតនាោះតទត្ពាោះ�កួរ��់រឹង្ផ្្កតលើប្វីផដលជាអនែក

រក្បាករ់�ូំល។្បសិនតបើប្វីរបស់រ�់្ �រូវបានចាប់

បញ្ចូល្ុរកសស្វីអារបា�ប់ង្់្ ទៃោះឬធនធ្នត្្សង្ៗតទៀ�។

ប៉ាុផនត្បើមនិដូតចានែ ោះតទប្វីរ�អ់ារនរឹង្បង្្កហងិ្សាតៅតលើ

រ�ក់ានផ់�ធ្ងនធ់្ងរ។សស្វីផដលជាបត់ៅកនែុង្ោ្ថ នភា�

អំត�ើហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរអារនយិេ�វីការបពំាន

បានប៉ាុផន្មនិអារផបករនែ តហើេតដើរតរញ�វីប្វីផដល

ត្បើហងិ្សាតោេង្េតនាោះតទ។វាអារបណ្ាលឲ្យ

មានប�្រឹ ង្ជាត្រើនតលើកត្រើនោរប៉ាុផនវ្ាមនិបាន

បញ្ឈបអ់ំត�ើហងិ្សាតនាោះតទ។តៅសហរដឋាអាតមរកិ្ប�ន័្ធេុ�្ធិមត៌ាមរដឋាមេួរនំនួបានតឆលាើេ�បរំតពាោះវដ្សនអំត�ើហងិ្សាតនោះតាម

រេបៈការបតង្្កើ�ជា�ុលាការផ្នែកហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរ។
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តៅត�លផដលមានប�្រឹ ង្របស់សស្វីមកដល់�ុលាការភាលា ម�ុលាការផ្នែកហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរតនោះនរឹង្្ល់្ជូននូវតសវាសង្្គម
ត្្សង្ៗដូរជា្ទៃោះោនែ កអ់ា្ស័េនងិ្ការប�ុ្ោះបណ្ាលការង្រដល់សស្វីជាតដើម។សស្វីកទ៏ទលួបាននូវការប�ុ្ោះបណ្ាល្ង្ផដរ
អ�ំវីការរកសាសុវ�្ថភិា�ផ្ទៃ ល់ខលាួននិង្បតង្្កើ�ផ្នការរ�ត់្ររ�វីោ្ថ នភា�ហងិ្សា។(សូមតមើលការជេួ��ជនរស់រានឲ្យត្ររតរញ�វីអំត�ើ
ហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរ,ទ�ំរ័166)។�ុលាការទាងំ្តនោះកជ៏េួ��រកសាសុវ�្ថភិា�ដល់សស្វី្ង្ផដរកនែុង្ត�លនិង្ត្កាេត�លកិរ្ចដំត�ើ រការ
្លាូវរបាប់តាមរេបៈការឃាលា តំមើលឥរយិបែរបស់ជនបំពាន។េុទ្ធោសសត្នោះតធ្ើឲ្យដតំ�ើ រការ�ុលាការ្ប្�រឹ�្តៅបានឆ្បរ់ហ័ស
តហើេអនុញ្ញា �ឲ្យជនរស់រានមានលទ្ធភា�ចាកតរញ�វីទនំាកទ់នំង្ហងិ្សាតដើម្វីទទលួបានជវីវ�ិល្្បតសើរ។

េុ�្ធិមផ៌បបស្មបស្មរួល។តៅត�លផដល្ករុមមនុស្សកនែុង្សហ្រមន៍ជេួ��ជនផដលរស់រាន�វីអំត�ើហងិ្សាកនែុង្្្ររួោរឬការ
វាេដជំន្សឡាញ់តភទដូររនែ ,ឲ្យ្បឈមនិង្ររចារជាមេួជនបពំានតនាោះត្រតៅថ្េុ�ិ្ធមផ៌បបស្មបស្មរួល។តដើម្វីឲ្យ
សហ្រមនម៍េួរូលរមួទទលួខុស្�រូវតលើបញ្ហា តនោះត្រ្�រូវការត�លតវលានងិ្ការប�ុ្ោះបណ្ាលជាត្រើន។វាមាន្បសិទ្ធភា�
បំ្ �ុតៅត�លផដលមានការរំ្ ទយ៉ា ង្ខ្លា ងំ្កាលា �វីសហ្រមន។៍

្ប�ន័្ធេុ�្ធិមឯ៌ករាជ្យ។តៅទវ្ី ករុង្ត្្សង្ៗរនែ សន្បតទសឥណា្ឌ មាន្ករុមមេួតឈា្ម ោះថ្ប៊វីអរឹមអរឹមតអ(BharatiyaMuslim
MahilaAndolan(BMMA))បានបតង្្កើ�ជា្ប�ន័្ធេុ�្ធិម៌របស់ខលាួនមេួស្មាបត់ោោះ្ោេបញ្ហា ្លាូវរបាបរ់បស់សស្វី។
កាល�វីមនុករ�វី ផលង្លោះនងិ្រិញ្ច រឹមកូន្�រូវបានតោោះ្ោេតាមរេបៈ្ប�ន័្ធរបស់រដឋាឬតាមរេបៈ�ុលាការSharia
(ត្បើរបាប់អុវីោលា ម)ផដលដតំ�ើ រការតោេបុរសទាងំ្្សរុង្។
�ុលាការតនោះក្មកា�ត់សរក្វីឲ្យសស្វីជាអនែកឈនែោះណាស់តហើេជា
ញរឹកញាបស់ស្វីបានបា�ប់ង្ក់ាររំ្ ទហរិញញា វ�្ថុស្មាបខ់លាួនរ�ន់ងិ្កូន។
្ករុមប៊វីអរឹមអរឹមតអតធ្ើករិ្ចការតដើម្វីបតង្្កើ�ជារបាបថ់្នែ កជ់ា�ិផដល�្ង្រឹង្
ដល់្ប�ន័្ធការពារសស្វីផដលមាន្ោបផ់ដល្ប�ន័្ធតនោះត្បើរបាប់
អុវីោលា ម,កដូ៏រជា្ល់្ការរំ្ ទ្លាូវរបាបដ់ល់សស្វីផដលសត្មររិ�្
ត្បើ្បាស់្ប�ន័្ធ�ុលាការរបស់រដឋ្ា ង្ផដរ។

ចបាប់សិទ្ធិមនុស្សអាចជួេបាន
តៅកនែុង្របាប់សិទ្ធមិនុស្សអន្រជា�ិអំត�ើហងិ្សា្ លាូវតភទផដលតធ្ើត�ើង្ជាផ្នែកមេួសនការវាេ្បហារតៅតលើជនសុវីវលិមេួ្ករុម
្�រូវបានចា�ទុ់កថ្ជាឧ្កិដឋាកម្ម្បឆ្ងំ្មនុស្សជា�។ិមាននេ័ថ្ការខូរខ្�ផដលតធ្ើត�ើង្រំតពាោះមនុស្សមេួ្ករុម្ឺរជា
ភា�អេុ�្ធិម៌ស្មាប់មនុស្សទាងំ្អស់។មាន្ករុមការង្រជាត្រើនត្បើ្បាស់របាប់សិទ្ធមិនុស្សតៅត�ល�កួត្រទាមទារេុ�្ធិម៌
�វី�ុលាការឬរោឋា ភបិាលកនែុង្្សរុក។(ស្មាប់��័ម៌ានបផន្ថមសូមតមើលឧបសមពៃន័្ធក៖ការ�សូ៊ម�ិតដើម្វីសិទ្ធិសស្វីតោេ
ត្បើ្បាស់របាប់អន្រជា�ិ)។

ការពរៀបរំ ពដើម្ វី ទាមទារ េ�ិ្ុ្ម ៌ស្មាប់ ជន ផដល ររួរស ់រន
តទាោះបវីជាអនែកខិ�ខំ្បរឹង្ផ្បង្�ន្យល់ផ�នាំដល់ប៉ាលិូសឬបតង្្កើ�្ប�ន័្ធេុ�ិ្ធម៌ផបបស្មបស្មរួលយ៉ា ង្ណាកត៏ោេក៏អនែកតៅ
ផ�្�រូវតកៀរ្ររការរំ្ ទកនែុង្សហ្រមន៍ជានរិ្ច។្បសិនតបើអនែកអាររលនាសហ្រមន៍ឲ្យផសង្្េល់នងិ្ចា�់វធិ្នតលើបញ្ហា ហងិ្សា
ផ្នែកតេនឌរ័តនាោះអនែកនរឹង្ទទួលបាននូវឧបករ�៍ដ៏ខ្លា ងំ្កាលា មេួស្មាប់នាេំកេុ�្ធិម៌ជូនជនផដលតៅរស់រានទាងំ្ឡាេ។
ឧទាហរ�៍្បសិនតបើមានការរំ្ ទកនែុង្មូលោឋា នយ៉ា ង្រ រឹង្មាំអនែកអារតធ្ើេុទ្ធនាការ្បឆ្ងំ្នរឹង្តៅ្កមផដលផ�ង្ផ�តរ ើសតអើង្
រំតពាោះសស្វីនងិ្ជន្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្២នងិ្ជនមានតភទទវី៣តោេបង្្ំឲ្យតៅ្កមតនាោះផកផ្ប្ នែ�្់រនិំ�ឬរុោះតរញ�វី
�ំផ�ង្។អនែកក៏អាររលនាសហ្រមន៍របស់អនែកឲ្យោក់សមាពៃ ធតលើម�្ឌ លសុខភា�មេួឲ្យ�កួត្រផកលម្�ិធវីោរក�់្ តា
��័ម៌ានរំតពាោះករ�វី រតំលាភបំពានតលើសស្វី។

Freda Adler, 
អនាកសកិសាផ្នាកឧ្ក�ិ្ឋកម្ម

រោររពំោភ្ ្ូវពភទគជឺា

បទឧកកិដ ្ឋ�ួេផដល

ជនរង្ពករោះអាចរ្ោេពៅជា

ជនជាបព់្ទពៅវញិ។
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រណំាប់អារម្ម�៍កានផ់�ត្រើន�វ្ី ប�ន័្ធ��័ម៌ាន។្រត្មាង្V-Dayផដលជាកិរ្ច្បរឹង្ផ្បង្ជាសកលតដើម្វីបញ្ចបអំ់ត�ើហងិ្សាតលើ

សស្វីនងិ្តក្មង្្សវីតធ្ើការបតង្្កើនការេល់ដរឹង្នងិ្្បមលូមលូនវីធិតដើម្វីជេួ��ដល់សកម្មភា�្បឆ្ងំ្នរឹង្អំត�ើហងិ្សា។ទវិាអន្រជា�ិ

្បឆ្ងំ្នរឹង្ការស្បជ់ន្សឡាញ់តភទដូររនែ ្ឺរជាឱកាសមេួតទៀ�តដើម្វីរូលរមួកនែុង្្�រឹ�្កិារ�៍ដធំ៏ផដលមានរំណាបអ់ារម្ម�៍

ខ្លា ងំ្�វ្ី ប�ន័្្ធ ្ស�្្ សាេ។្�រឹ�្កិារ�៍តនោះ្បារ�្ធត�ើង្តៅសែ្ងទវី១៧ផខឧសភាតដើម្វីជាការអបអរដល់សែ្ងផដលអង្្គការសុខភា�

�ភិ�តលាកបានលុបការ្សឡាញ់តភទដូររនែ តរញ�វីបញ្វីជងំ្ឺ្ លាូវរ�ិ។្្�រឹ�្កិារ�៍តនោះជេួ��តលើកកមពៃស់ការេល់ដរឹង្អ�ំវីបញ្ហា 

របស់មនុស្ស្សឡាញ់តភទដូររនែ -តភទទាងំ្២នងិ្មនុស្សតភទទវី៣តៅកនែុង្សហ្រមន៍កផនលាង្ការង្រនងិ្កនែុង្្្ររួោររបស់�កួត្រ។

ការតវា៉ា ពៅគបពទសឥណាឌា រាមរារឲ្យបញ្ចប់អំព�ើហិង្សាពលើសស្ី

តៅផខធនែូឆ្នែ ២ំ០១២តៅទវ្ី ករុង្ញូតឌលវីសន្បតទសឥណា្ឌ មាននារ វីមានែ ក់អាេុ២៣ឆ្នែ ំ្�រូវបានបុរស៦មានែ ក់វាេ

្បហារនងិ្ចាបរ់តំលាភតៅតលើរែេន្្ ករុង្មេួ។បុរសមានែ ក់ជាម�ិភ្ក្ិរបស់នាង្ផដលបាន�យាយមការពារនាង្្�រូវ

្ករុមអន្ធពាលវាេឲ្យរង្របសួជាទម្ងន់តហើេបនាទៃ បម់ក�ួកត្រក៏តបាោះទមាលា ក់នាង្នងិ្ម�ិភ្ក្ិតរញ�វីរែេន្្ ករុង្តនាោះ។

អនែកដតំ�ើ របានត�ើញ�ួកត្រតៅតលើដង្ ល្ាូវររួក៏េក�ួកត្រតៅមនទៃវីរត�ទ្យ។២សប្ាហ៍ត្កាេនារ វីតនាោះក៏ោលា ប់តោេោរ

របសួធ្ងនធ់្ងរត�ក។��័ម៌ានអ�ំវីការវាេ្បហារតនោះបាន្ ្ស�្្ សាេពាសត�ញទវ្ី ករុង្និង្ទូទាងំ្្បតទស។�វីរបវីសែ្ង

បនាទៃ ប់មកអនែក�វា៉ា រាបព់ានន់ាក់បាន្បមលូ្ ្ុរំនែ តៅទវ្ី ករុង្ញូតឌលវីនងិ្្ករុង្ដសទតទៀ�តដើម្វី�វា៉ា ្បឆ្ងំ្នរឹង្ដតំ�ើ រការដ៏

េ�ឺយវរបស់រោឋា ភបិាលតៅតលើអំត�ើរតំលាភ្ លាូវតភទនងិ្តដើម្វីទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំត�ើហងិ្សា្ លាូវតភទតៅកនែុង្្បតទសឥណា្ឌ 

ទាងំ្មលូ។

្ករុមសស្វីនងិ្អង្្គការដសទតទៀ�តៅ្បតទសឥណា្ឌ បាននិយេជាោធ្រ�បៈ្បឆ្ងំ្នរឹង្ការរតំលាភ្ លាូវតភទនិង្

រាល់ទ្មង្់ទាងំ្អស់សនអំត�ើហងិ្សាតលើសស្វី។ប៉ាុផន្ការ�វា៉ា ជា្ទង្់្ ទាេធំនងិ្ការរបសង្្ក�់�វីប៉ាលិូសបានទាញរណំាប់

អារម្ម�៍កានផ់�ត្រើន�វី្ប�ន័្ធ្ ្ស�្្ សាេ។មានអនែក�វា៉ា ជាត្រើនបានរាេការ�៍�វីបទ�តិោធន៍ផ្ទៃ ល់ខលាួននងិ្របស់្្ររួោរ

អ�ំវីការបពំាន្ លាូវតភទនិង្ការរតំលាភនានា។�កួត្រខរឹង្សមបារនរឹង្ប៉ាលិូសនងិ្�ុលាការផដលបាន្ចានតចាលពាក្យប�្រឹ ង្

របស់រ�់តហើេមនិអារោកត់ទាសជនតល្មើសបានប៉ាុផន្�កួត្រមនិផដល្រ�ិថ្អារនិយេជាោធ្រ�បៈឬទាមទាររក
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សស្វី្រជឺាវ�្ថុមេួផដលបុរសអារត្បើ្បាស់តាម

្�រូវការ។អនែក�វា៉ា បានតធ្ើការបញ្្កថ់្សស្វី

មនិផមនជាអនែកផដល្�រូវទទួលការបតនាទៃ ស

តទតៅត�លផដលមានការបពំាននិង្ហងិ្សា

មកតលើរូបរ�។់មាន្ករុមបុរសមេួ្ករុម

បានបង្ហា ញោម្រ្គវីភា�ជាមេួសស្វីតោេបាន

តសលាៀកពាក់ជាសស្វីរេបៈត�លមេួសែ្ងតដើម្វីទាញ

រណំាបអ់ារម្ម�៍�វី្បជាជនឲ្យផស្ង្េល់�វី

ោ្ថ នភា�របស់សស្វីតៅកនែុង្ទវីោធ្រ�បៈ។

មនុស្សតៅទូទាងំ្�ភិ�តលាកបានទទលួោរ�វីអនែក�វា៉ា។�ួកត្រទាមទារឲ្យមានការចាបខ់លាួនជាបនាទៃ ន់នងិ្កា�ត់ទាស

តលើករ�វី រតំលាភនិង្ហិង្សា,រ រឹ�បន្រឹង្របាប់នងិ្អនុវ�្របាប់តលើបទឧ្កិដឋាផដលពាក�់ន័្ធនរឹង្តេនឌរ័,្�មទាងំ្្ ល់្ការតធ្ើ

ដតំ�ើ រ្បកបតោេសុវ�្ថភិា�ដល់សស្វី ្្របរូ់ប។

រណំាបអ់ារម្ម�៍ជាអនរ្ជា�ិរមួ្្សំជាមេួនរឹង្ករិ្ច្បរឹង្ផ្បង្កនែុង្្បតទសបានបតង្្កើ�ជាសមាពៃ ធតដើម្វីការ

ផ្លា ស់ប្ូរ។្ករុង្មេួរនំនួបានរ រឹ�បន្រឹង្របាប់ស្វី�វីការរតំលាភ្ លាូវតភទ្�មទាងំ្សនយា្ ល់្ជូនតសវាែ្មវី។រោឋា ភបិាល

បានផ�ង្តាងំ្្រ�បៈកមា្ម ធកិារជានខ់ពៃស់តដើម្វី្ ល់្អនុោសន៍អ�ំវីការផកផ្បរបាប។់្ករុមសស្វីមានក្វីសង្្រឹមតៅត�លផដល

ម�ិផ�នាំជាត្រើនរបស់�ួកត្រផដលបានោកជូ់ន្រ�បៈកមា្ម ធកិារ្�រូវបានបញ្ចូលកនែុង្របាេការ�៍រុង្ត្កាេ។ប៉ាុផន្

ត្កាេមក�កួត្រក៏អស់សង្្រឹមជាែ្មវីតៅត�លផដលរោឋា ភបិាលបានតរញបទបញញា�្ិមេួផដលមនិតអើត�ើនរឹង្របាេការ�៍

តនាោះតហើេមនិបានតថ្្ក លតទាសរំតពាោះអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័្្រប់ទ្មង្់តនាោះតទ។បទបញញា �ិ្តនាោះតធ្ើត�ើង្កនែុង្តរ�នា

បន្ថេកតរ្ៅការ�វា៉ា ប៉ាុផន្្ ទៃុេតៅវញិវាបានជំរុញឲ្យ្ ទៃោុះការ�វា៉ា ោរជាែ្មវីត�ើង្វញិ។

្បជាជនតៅ្បតទសឥណា្ឌ បន្ការនយិេជាោធ្រ�បៈអំ�វីអំត�ើហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។បរ្ចុប្ននែ្ប�ន័្ធ��័ម៌ាន

ជា�ិនិង្អន្រជា�ិរាេការ�៍អ�ំវីករ�វី រតំលាភបពំានត្្សង្ៗតទៀ�។្ករុម�សូ៊ម�ិបន្ោក់សមាពៃ ធតលើរោឋា ភបិាលឲ្យ

រ រឹ�បន្រឹង្របាប់្បឆ្ងំ្នរឹង្ការរតំលាភ្ លាូវតភទ្�មទាងំ្បតង្្កើនការអនុវ�្របាប់បផន្ថមតទៀ�។ករិ្ច្បរឹង្ផ្បង្ទាងំ្តនោះបាន

ផ្លា ស់ប្ូរ�វីវប្ធម៌សនភា�ោ្ង �ត់ស្ងៀមរំតពាោះហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័តៅជាវប្ធម៌សនសំត�ង្ទាមទារការផ្លា ស់ប្ូរ។

ការទាញរំណាបអ់ារម្ម�៍មហាជនមកតលើបញ្ហា ហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័អារជាករិ្ចការដ៏លំបាកមេួជា�តិសសតៅទវីកផនលាង្

ផដលបញ្ហា តនោះ្�រូវបានត្រ្�តង្ើេកតន្ើេជាេូរមកតហើេ។ប៉ាុផន្តៅត�លផដលមានមនុស្សរាបព់ានន់ាក់ដផង្ហារក្នួតថ្្ក លតទាស

អំត�ើរតំលាភនិង្ហងិ្សា្ លាូវតភទតនាោះវាកាលា េជាបញ្ហា របស់�ភិ�តលាកទាងំ្មូលតោេមានការជេួ��្ ្ស�្្ សាេតាមទូរទស្សន៍

អុវីនតធើផន�និង្ទូរស័�ទៃសដ។សូម្វីផ�ត�លខលាោះ��័ម៌ាន្�រូវបានរាេការ�៍មនិត�ញតលញឬផ�្ជរុង្ម្ាង្កត៏ោេក៏�កួត្រអារ

តលើកកមពៃស់ការេល់ដរឹង្�វីបញ្ហា តនោះ្ ង្ផដរ្�មទាងំ្បតង្្កើ�ឱកាសតដើម្វី�ិភាកសានិង្តដញតោល�វីដំតណាោះ្ោេត្្សង្ៗតលើ

បញ្ហា ហងិ្សាផ្នែកតេនឌរ័។
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