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ផែនការសកម្មភាព
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ការធានាគុណភាព

RG

ក្រុមប្រៀបធៀប

RO

ការិយាល័យប្រចាំតំបន់

SDG
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ទ្រឹស្តីនៃសកម្មភាព

ToC
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ToR

ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវការការងារ

TWG

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

UNAIDS
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្ត ូវបានប្រើប្រាស់ ដោយរួមបញ្ចូលនូវ

ការពិនិត្យយ៉ាងច្រើនទៅ
 លើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ ការចូលរួមស
 កម្មជាមួយទាំងអ្នកមានសិទ្ធិ និង
អ្នកមា
 នភារកិច្ច ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពា
 ក់កណ្ដាលរចនាសម្ព័ន្ធ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ឈ) ការចុះតាមមូលដ្ឋានទៅ
 

កាន់ទីតាំងអា
 ទិភាពនានា នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ការ
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាជាប្រចាំជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងកា
 រវាយតម្លៃ កិច្ចពិភាក្សាជាមួយក
 ្រុម

ការងារបច្ចេកទេស និងក្រុមយុវជន ការវិភាគស៊ីជម្រៅលើកម្មវិធីជាក់លាក់ទាំ
 ងប្រាំបី របស់ផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពី

អំពើហិង្សាល
 ើកុមារនេះ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន ២១៣នាក់ត្រូវបានសម្ភាស នៅថ្នាក់ជាតិ អន្តរជាតិ និងនៅក្នុង
រាជធានីខេត្តចំនួនប
 ្រាំមួយ។ ពិធីសារស្ដីពីក្រមសីលធម៌ ព្រមទាំងនីតិវិធីប្រឆាំងជំងឺកូវីដយ៉ាងតឹងរឹង ត្រូវបានអនុវត្តតាម
ជំហាននីមួយៗនៅក្នុងដ
 ំណើរកា
 រអនុវត្ត។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

1

របកគំហើញសំខាន់ៗ
សំណួរសំខាន់អំពី ភាពពាក់ព័ន្ធ គឺ តើផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះមានភាពស័ក្តិសមកម្រិតណា

ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ?

ភស្តុតាងពីការវាយតម្លៃនេះបង្ហាញថា កា
 ររៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា

លើកុមារ និងរបៀបនៃការអនុវត្តផែនការនេះ មានភាពពាក់ព័ន្ធចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីអំពើហិង្សាលើកុមារ ទាំងក្នុងន័យ

ពង្រឹងស្ថាប័ន និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ និងក្នុងន័យកា
 រទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប។ របកគំហើញសំខាន់ៗអំពភា
ី ពពាក់ព័ន្ធ
ទាក់ទងនឹងភាពសមស្របន
 ៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ
 ភិក្រមទៅតាម


វិធីសាស្រ្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការរៀបចំផែនការនេះ ដោយផ្អែកលើការយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានការពិចារណា

លើអំពើហិង្សាល
 ើកុមារនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០១០ ការអង្កេតអំពីអំពើហិង្សាល
 ើកុមារឆ្នាំ២០១៣ ការចូលរួមរបស់ប្រទេស

កម្ពុជានៅ
 ក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរ បស់អាស៊ាន និងការរៀបចំកម្រងនៃគោលនយោបាយនានារបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្ដោត

គោលដៅលើកិច្ចការពារកុមារ និងការពង្រឹងស
 ិទ្ធិកុមារ។ អភិក្រមរ បស់ប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្របគ្នាយ៉ាងល្អ
ជាមួយន
 ឹងក
 ្របខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិ និងមានសង្គតិភាពជាមួយនឹង INSPIRE និងត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមភាពពាក់

ព័ន្ធយ៉ាងជាក់លាក់នៃបរិបទនៃស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ភាពពាក់ព័ន្ធនៃចំណាត់ការនានាដែលត្រូវធ្វើឡើង

បានបន្តទៅជាការអនុវត្ត ជាមួយការបន្តមានឆន្ទៈនយោបាយ និងការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល ការគាំទ្រពីតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍
យ៉ាងច្រើន រួមមាន UNICEF។ ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសសមាជិកដៃគូសកលដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សា

លើកុមារ ការប្តេជ្ញាចិត្តរ បស់អជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក
 ្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអំពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ
ហិង្សាលើ
 កុមារនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ និងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារយ៉ាងទូលំទូលាយ។

ម៉្យាងវិញទៀត ការពិនិត្យឯកសារ និងការសម្ភាសន៍មិនបានបង្ហាញអំពីអសង្គតិភាពរបស់សកម្មភាព និងយុទ្ធសាស្រ្ត

នានា ជាមួយនឹងគោ
 លបំណងរបស់ផន
ែ ការសកម្មភាពឡើយ។ ផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ កមា
៏ នសង្គតភាពជាមួយពធ
ិ សា
ី រ

អន្តរជាតិ និងគោ
 លបំណងជាតិផងដែរ នៅពេលដែលផែនការនេះសំដៅទៅដល់ "គ្រប់ទម្រងន
់ ៃអំពើហិង្សា"។ ទោះបី
ជាយ៉ាងណាក្ដី

នៅពេលលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងកត្តារួមផ្សំឱ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងការពិភាក្សាជា
 មួយកុមារ

ឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ និងអ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាន បញ្ហានានាបានលេចឡើងទាក់ទងនឹងភាពពាក់ព័នន
្ធ ៃនិយមន័យរបស់
អំពើហិង្សាលើក
 ុមារធៀបនឹងកា
 រយល់ឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតការរៀបចំស្ថាប័ននានាការវាយតម្លៃបានសន្និដ្ឋានថា ការរៀបចំស្ថាប័នស
 ម្រាប់ការអនុវត្ត

ផែនការនេះទា
 ំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងទ
 ំនងជាមានសង្គតភាពជាមួយផែនការសកម្មភាពនេះ និងព
 ង្រឹងកា
 រ
អនុវត្ត កម្មវិធក
ី ិច្ចការពារកុមារជារួម និងជាក់លាក់សម្រាប់កម្មវិធីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលក
ើ ុមារ។

ផែនការសកម្មភាពនេះពិតជាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ ដែលនាំឱ្យមានបញ្ហា

ខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្ត។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំ មានការពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅ
 លើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុង
ផែនការដទៃទៀត ហើយផែនការនេះបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
 ការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងឯកសារតែមួយ។
 នេះមាន
ន័យថា ភាពពាក់ព័នច
្ធ ំពោះការដោះស្រាយអំពើហិង្សាមានកម្រិតខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែមានភាពស្មុគស្មាញនៅ
 ក្នុងការអនុវត្ត។

សំណួរសំខាន់អំពី ប្រសិទ្ធភាព គឺ តើការគាំទ្រដែលទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាល UNICEF និងដៃគូផ្សេងទៀត មាន

ប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា នៅក្នុងការជួយឱ្យសម្រេចបានលទ្ធផលនៃផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ
អំពើហិង្សាលើកុមារ?

2

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ជារួម ការរៀបចំផ
 ន
ែ ការសកម្មភាពនៅជុវំ ញ
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អ
ួ ង្គជាចន
ើ្រ ធ
 ក
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ជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពនេះ និងមើលឃើញថា តើសកម្មភាពរបស់ពួកគេ "មានភាពសមស្រប" នៅកន្លែងណា
 ។
ចំណុចនេះត
 ្រូវបានពណ៌នាលម្អិតបន្ថែមនៅ
 ក្នុងល
 ទ្ធផលទាំងដប់ប្រាំមួយនៃ
 យុទ្ធសាស្រ្តទាំងប្រាំនេះ

ស្របពេលដែល

សូចនាករលទ្ធផល មានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះសកម្មភាពអាទិភាព និងលទ្ធភាពអ្នកផ្ដល់សេវាដើម្បីផ្ដលកា
់ រគាំទ្រ 
ប្រសើរជា
 ងមានលក្ខណៈទូទៅចំពោះលទ្ធផលជារួម។ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការអនុវត្តផែនការ

សកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ បានបង្ហាញអំពីរបកគំហើញនានានៅក្នុងលទ្ធផល
នីមួយៗ នៃលទ្ធផលទាំង១៦ ទោះបីជា
 មិនបានបែងចែកទៅតាមសូចនាករលទ្ធផលក្ដី។ អ្នកវាយតម្លៃបានប៉ាន់ប្រមាណ

អំពីសារប្រយោជន៍របស់ព
 ័ត៌មាន និងបានផ្ដលកា
់ រវាយតម្លៃចំពោះវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលផ្សេងៗ។ នៅក្នុងការ
ពិចារណាចំពោះលទ្ធផលនៃការប៉ាន់ប្រមាណនេះ បានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍សំខាន់ៗចំនួនបី ៖ i)ភស្តុតាងសម្រាប់
ការប៉ាន់ប្រមាណលើប្រសិទ្ធភាព គឺមានជាផ្នែកប៉ុណ្ណោះ ហើយភស្តុតាងមួយចំនួនដែលមា
 ន មិនបានផ្ដល់នូវកា
 រប៉ាន់
ប្រមាណល្អិតល្អន់អំពីវឌ្ឍនភាពឡើយ។ ii)នៅពេលមានភស្តុតាង ភស្តុតាងនោះបានបង្ហាញថា ភាគច្រើនន
 ៃអ្វីដែល

ត្រូវបានធ្វើ គឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអនុវត្ត និងត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនទៀត ដើម្បីបង្កើត
វឌ្ឍនភាពទៅតាមលទ្ធផល ដែលត្រូវសម្រេចឱ្យបាន។ iii) វឌ្ឍនភាពកំពុងត្រូវបានកើតឡើងទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់

និងការការពារ ប៉ុន្តែនេះគឺលើសពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលបង្ហាញថាលទ្ធផល
មួយចំនួនអាចត្រូវបានសរសេរលក្ខណៈតូចចង្អៀតពេកក្នុងការរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព។ ការវិភាគដែលបានធ្វើឡើង

បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីតួនាទីរបស់អង្គការយូនីសេហ្វក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស

សម្រាប់ សមិទ្ធផលនៃលទ្ធផលដែលរំពឹងទុករបស់ផែនការមានលក្ខណៈស្របជាមួយយុទ្ធសាស្រ្ត ទូលំទូលាយរបស់
អង្គការយូនីសេហ្វទាក់ទងនឹងកម្មវិធីគាំពារកុមារ។

ជារួម ប្រសិទ្ធភាពនការផ្ដ
ៃ
ល់សេវានៅ
 ក្នុងផ
 ្នែកទទួលខុសត្រូវនៃការរៀបចំកម
 ្មវិធក
ី ្នុងផែនការសកម្មភាពនេះត
 ្រូវបាន

គេគិតថា ល្អ។ ការវាយតម្លៃ មិនបានរកឃើញភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់រវាងបណ្ដារាជធានី ខេត្តនានាឡើយ លើក
លែងតខ
ែ ត
េ រ្ត តនគីរី ដល
ែ ផ្ដត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ជាក់លាក់អព
ំ ក
ី ម្មវធ
ិ ទ
ី ប់សត
ា្ក អា
់ ពាហ៍ពពា
ិ ហ៍កង
ុ្ន វ័យកមា
ុ រ ។ សម្រប
ា ់
ពេលអនាគត គប្បីគូសបញ្ជាក់ថា មានការគំរាមកំហែងជាក់លាក់ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះ ដែល

ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការពិចារណាចំពោះ៖ i)កម្រិតនៃការមិនបានបញ្ជ្រាបបញ្ហាអំពីហិង្សាលើកុមារ
ទៅក្នុងក្រសួងដ
 ែលមិនមែនជាក្រសួងស្នូល ដែលមានអាណត្តិនៅក្នុងការគាំទ្រកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ
ហិងសា
្ លើ
 កមា
ុ រ និងកិចកា
្ច រពារកុមារផងដែរនោះ អាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជមា
្ជ នចពោ
ំ ះបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាព
ជាបន្តបន្ទាប់។ ii)ការកែប្រែច្បាប់ត
 ្រូវការពេលវេលា ហើយការគ្របដណ្ដប់ផ្នែកច្បាប់ត្រូវការពេលវេលាកាន់តែវែងថែម

ទៀត សូម្បីតែនៅក្នុងបរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ដ៏រឹងមាំក្ដី។ ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនៅពេលអនាគតត្រូវតែទទួលស្គាល់
បញ្ហានេះ និងកំណត់លទ្ធផលទៅតាមនោះដែរ។ ii)គម្លាត នៃការចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សានៅក្នុងផែនការ និងការចាត់

ទុកថាជាអំពើហិង្សានៃអ្នកមានសិទ្ធិនិងអ្នកមានភារកិចនៅ
្ច កម្រិតមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមានភាពសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងការកាត់ប
 ន្ថយ
ការគំរាមកំហែងទាំងនេះ នៅ
 ក្នុងរយៈពេលវែង។

សំណួរសំខាន់អំពី ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា គឺ តើមានការរួបរួមគ្នា និងអ
 ន្តរទំនាក់ទំនងគ្នាកម្រិតណា រវាងអន្តរាគមន៍ន
 ៃ

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ និងអន្តរាគមន៍ផ្សេងទៀត?

សម្រាប់ការរៀបចំផែនការ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីគាំទ្រដល់ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា

ហើយការធ្វើបែបនេះភាគច្រើនបានទទួលជោគជ័យ។

ផែនការសកម្មភាពនេះអា
 ចបង្កឱ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងតួអង្គ

ទាំងឡាយ និងវិធានការនានានៅក្រោមក្របខណ្ឌតែមួយ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ
 ក្នុងលក្ខណៈនៃការយល់ព្រម

ទទួលយកដៃគូហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់កិច្ចការនេះ។ យន្តការសម្របសម្រួលនានាត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីធ្វើសេចក្ដី
របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

3

ព្រាងផែ
 នការសកម្មភាពនេះ រួមទាំងក
 ្រុមការងារបច្ចេកទេស ដើម្បីអនុវត្តផ
 ែនការនេះ។ តួអង្គទាំងនេះបានជួយដឹ
 កនាំ
ការរៀបចំផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ រួមទាំងកា
 រងារលម្អិត ដែលចាំបាច់នៅក្នុងការរៀបចំក
 ្របខណ្ឌលទ្ធផល។ មានការ
ព្រមព្រៀងយ៉ង
ា ទូលទ
ំ លា
ូ យផងដរែ ថាការបំពញ
េ មុខងារនៃផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ បានកសាងទំនក
ុ ចិតនៅ
្ត ក្នង
ុ ចំណោម
តួអង្គខុសៗគ្នានៅក្នុងវិស័យនា
 នារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសង្គមស៊ីវិល នៅក្នុងលក្ខណៈដែលនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាព
ឡើយ ប្រសិនបើ គ្មានផែនការនេះ។

សម្រាប់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា មានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំង ដោយសារទំហំនៃវិធាន

ការនានាក្នុងផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ ជាមួយលំហូរការងារដែលលេចឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នជា

ច្រើន និងការចូលរួមជា
 មួយស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់។ ភស្តុតាង
បានបង្ហាញថា មិនមានការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យ ក្នុងកម្រិតមន្រ្តីរាជរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ និងសង្គមស៊ីវិល នៅ
ក្នុងវិស័យនានា ដែលពួកគេកំពុងចូលរួមនៅ
 ក្នុងកម្មវិធីជាក់លាក់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី តួអង្គជាច្រើនបាន
 ធ្វើការងារ
យ៉ង
ា ខ្លង
ំា ក្លា ដើមប្ ក
ី សាងទំនាក់ទន
ំ ង នៅតាមទីភក
ា្ន ងា
់ រផស្ ង
េ ៗៗគ្នដ
ា ល
ែ ចាំបាច់ជាពិសស
េ សម្រប
ា កា
់ រឆ្លយ
ើ តប បន្ថម
ែ 

លើនេះ មានការវិនិយោគគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារកាន់តែទូលំទូលាយ ដែលនឹងគាំទ្រ
ដល់គោលបំណងនៃផែនការសកម្មភាពនេះ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 របំពេញបន្ថែមផ្នែកកម្មវិធី កម្រងនៃវិធានការនានា ដែលមានបំណងពង្រឹងកា
 រឆ្លើយតប បានឆ្លុះ

បញ្ចាំងនូ
 វភាពជាប់ទាក់ទងគ្នានៅក្នុងកា
 ររៀបចំកម្មវិធី

ដែលមានសង្គតភាពជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់នៅ
 ក្នុងពេល

រៀបចំផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ។ ការពង្រឹងកា
 រឆ្លើយតបផ្នែកសេវាសុខភាព ការធ្វើឱ្យមានវឌ្ឍនភាពលើច្បាប់ស្ដីពីក
 ិច្ច
ការពារកុមារ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ននៅ
្ធ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំសង្កាត់ ការចូលរួមរបស់សកម្មជន ការ
កសាងបណ្ដាញសកម្មជនសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណករណី និងកា
 របង្កើតនីតិវិធីសម្រាបកា
់ របញ្ជូន និងការគាំទ្រ

(ឧទាហរណ៍សម្រាប់សមាហរណកម្ម) គឺសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍នៃភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ទោះបីជា

យ៉ាងណាក្ដី សម្រាប់ការទប់ស្កាត់បឋម ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំង មួយផ្នែកគឺដោយសារ

កម្មវិធីនានានឹងមា
 នភាពជាន់គ្នាយ៉ាងសមហេតុផល (ការអនុវត្តវិន័យប
 ែបវិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន និងការចិញ្ចឹមក
 ូន
បែបវិជ្ជមាន) ដែលជារឿយៗ បានកើតឡើងនៅ
 ក្នុងទីតាំងខុសៗ គ្នា ហើយពេលខ្លះ បានកើតនៅក្នុងទ
 ីតាំងជាមួយគ្នា
ផងដែរ ហើយកម្មវិធីទាំងនេះម
 ិនមានការសម្របសម្រួលគ្នាល្អ ដោយសារកម្មវិធីនេះមាននៅក្រោមក្រសួងច
 ្រើន។

ស័ក្តិសិទ្ធភាពផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនល
 ើប្រសិទ្ធភាព នោះគឺ ការប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងល្អបំផុត ពោល

គឺ តើការគ្រប់គ្រងផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ មានស័ក្តសិទ្ធភាពកម្រិត
ណា នៅក្នុងកា
 រធានានូវការប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព។

សម្រាប់ការវាយតម្លៃលើផែនការសកម្មភាពនេះដែលជាឧបករណ៍ពហុកម្មវិធី និងពហុវិស័យ សំណួរនេះមិនសូវ

ផ្ដោតល
 ើថា តើកម្មវិធីនីមួយៗមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃឬទេប៉ុន្តែផ្តោតច្រើនលើថា តើកម្រងយ៉ាងពេញលេញនៃ

កម្មវិធដ
ី ែលស្ថិតនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះ មានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃលើសពីករណីដែលកម្មវិធន
ី ីមួយៗ
បានកើតឡើង ដោយគ្មានផែនការសកម្មភាពនេះឬទេ។ របកគំហើញបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ផែនការសកម្មភាពបាននាំ
ឱ្យមានការកែលម្អចំពោះប្រសិទ្ធភាពសមនឹងតម្លៃ

ដោយធៀបទៅនឹងអ្វីដ
 ែលបានកើតឡើងនៅមុនពេលផ
 ែនការ

សកម្មភាពនេះត្រូវបានរៀបចំ ជាមួយនឹងករណីដ
 ែលមិនទាន់មានផែនការសកម្មភាពនេះ។

ផែនការសកម្មភាពនេះផ
 ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងពិចារណាទៅលើលំដាប់លំដោយនៃការផ្ដល់ធាតុចូលសំខាន់ៗ

នៃផែនការ ដែលមានបំណងកសាងកម្មវិធីឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ

ហិង្សាល
 ើកុមារ។ មានសំណួរ លេចឡើងជ
 ុំវិញការវិភាជន៍ថវិកានៅ
 ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះ ជាពិសេស បន្ទុកចំណាយ
ទាក់ទងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ដូចការវិភាជន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

សំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងផងដែរជ
 ុំវិញប្រសិទ្ធភាពសមនឹងតម្លទាក់
ៃ ទងនឹងភាពជាន់គ្នារបស់កម្មវិធី ដែល

ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតជាចាំបាច់។ ឧទាហរណ៍ ការអនុវត្តការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងសាលារៀន

និងនាំឱយ្ មានប្រតក
ិ ម្មមយ
ួ ចំនន
ួ ពស
ី ណា
ំ
ក់ឪពុកម្ដយ
ា ដល
ែ មានអារម្មណថា
៍ កុមារនង
ឹ មិនត្រវូ បានធ្វឱ
ើ យ្ មានអាកបប្ កិរយា
ិ 
ល្អ ហេតុនេះពួកគេមិនបានរៀន និងមិនចេះអ្វីឡើយ។ ក្នុងន័យន
 េះ ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមានអាចពង្រឹងបន្ថែមលើ
អត្ថប្រយោជន៍នានា ដែលកើតចេញពីក
 ម្មវិធីការអនុវត្តការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងសាលារៀន។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទំនងជាមានអារម្មណ៍ថារចនាសម្ព័ន្ធហាក់ដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបពហុវិស័យ។ ទាក់ទងនឹងស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្នែកប្រតិបត្តិការ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធរាយការណ៍

កម្រិតផែនការប្រចាំឆ្នាំនឹងជួយដល់ក
 ិច្ចការនេះ ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ជាក់លាក់ច
 ំពោះការតាមដានត្រួតពិនិត្យ
លទ្ធផល និងម
 ធ្យោបាយកាត់បន្ថយបញ្ហានានា ដែលត្រូវបានរកឃើញ។

ផលប៉ះពាល់ ផ្តោតលើភា
 ពវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមានចេតនា ឬអចេតនា ឥទ្ធិពលកម្រិតខ្ពស់។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួ
 មចំណែកចំពោះការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារ ថ្វីបើមានការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងពាក់ព័នក
្ធ ្នុង

ការបំពេញភាពខ្វះចន្លោះក្ដី ភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាននៅ
់ តែជាឧបសគ្គសម្រាប់ប៉ាន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់។

មានមតិយោបល់ជា
 ច្រើនអំពីប្រសិទ្ធភាព នៃសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះ និងការប្រមូល

ទិនន
្ន យ
័ ម
យ
ួ ចំនន
ួ នៅកម្រត
ិ កម្មវធ
ិ ប
ី ង្ហញ
ា ថា កម្មវធ
ិ ម
ី យ
ួ ចំនន
ួ មា
 នប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព នៅពល
េ ដល
ែ កម្មវធ
ិ ទា
ី ង
ំ នោះគប
្រ ដណប
្ដ ់

ទៅដល់ក្រុមគោលដៅ ទោះបីជាការប្រមូលទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ។ ទិន្នន័យទាំងនោះទំនង
ជាផ្ដោតលើច
 ំណុចដែលកម្មវិធីទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាង។ហេតុនេះ កា
 រផ្ដល់មតិយោបល់អំពទ
ី ំហំនៃផលប៉ះពាល់

របស់ផែនការសកម្មភាពលើកម្រិតនៃអំពើហិង្សាគ
 ឺមិនអាចធ្វើបានឡើយ លើកលែងតែលទ្ធភាពនៃការមាននិន្នាការ
វិជ្ជមាននៅក្នុងទីតាំង ឬវិស័យ ដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធនៃ
ី ផែនការ ដូចការកត់សម្គាល់របស់អ្ន
 កទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅ
ជិតកម្ម
 វិធី និងមានចំណេះដឹងអំពីកម្មវិធីនេះ។

មានខ្លឹមសារចំនួនបីដ
 ែលគួរកត់សម្គាល់៖ i)អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថា រឿងរាវ

នានាកំពុងប្រសើរឡើង ដូចជា ការធ្វើសមាហរណកម្ម ពលកម្មកុមារ ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមានក្នុងសាលា ii)អារម្មណ៍

ជារួមក្នុងចំណោមអ្នកតបសម្ភាសន៍ដែលមានចំណេះដឹងចំពោះផែនការសកម្មភាពរពិចារណាថា ទោះបីជាភស្តុតាងនៅ

តែមិនច្បាស់លាស់ក្ដី មានសញ្ញាដំបូងៗនៃលទ្ធផល ដែលផ្ដល់ជាមូលហេតុ សម្រាប់ភាពសុទិដ្ឋិនិយម iii)ការទទួល
ស្គាល់ថា ការបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះអ្វីមួយដែលពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរដូចជាអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ត្រូវការពេលវេលា
ច្រើន។

សេចក្ដីត្រូវការក្នុងការពង្រឹងស
 មត្ថភាព និងប្រព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលវែង និងនៅទីបំផុត មាន

វឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកផលប៉ះពាល់ គឺមានសង្គតភាពជាមួយនឹងចេតនានៃផែនការសកម្មភាពនេះ ដោយពួកគេទទួល
ស្គាល់ថា នេះគ
 ឺជាវិធីតែមួយគត់ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលវែង។ ការធានាថា អ្នកទាំងឡាយ ដែលផ្ដល់
សេវានា
 នានៅកម្រត
ិ មូលដ្ឋន
ា និងអ្នកគាំទកា
្រ រផ្ដលស
់ វា
េ នៅ
 ថ្នក
ា ក
់ ង
្រុ ស្រក
ុ ខណ្ឌនិងរាជធានីខត
េ ទ
្ត ទួលបានជំនាញគ្រប់
គ្រាន់ គឺជាការចាំបាច់ជាពិសេស ដូចគ្ននឹ
ា ងកា
 រពង្រីកនាពេលបច្ចុប្បន្ននៃមន្រ្តីផ្ដល់សេវាសង្គមនៅ
 ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរ។

និរន្តរភាព ផ្តោតលើលទ្ធភាពដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជា
 បន្តបន្ទាបនៅ
់ ក្នុងរយៈពេលវែង ទោះបីជា មាន ឬគ្មាន

ផែនការសកម្មភាពនេះក្ដី។

របកគំហញ
ើ នៃការវាយតម្លន
ៃ ះេ បង្ហញ
ា ថា បច្ចប
ុ ប្ ន្ន និរន្តរភាពនៅមានកម្រត
ិ នៅឡើយ ថ្វប
ី មា
ើ នសន្ទះុ នៅតប
ែ ន្ត និង

ការធ្វើការងារយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការផ្ដល់សេវាក្ដី។ អ្នកឆ្លើយតបមានភាពវិជ្ជមាន លើមតិយោបល់ អំពីផែនការសកម្មភាព
របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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នេះថា ជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការគាំទ្រនិរន្តរភាព ប៉ុន្តែមានភាពអវិជ្ជមាន យល់ថា តើផែនការសកម្មភាពនេះបានគាំទ្រ

ដល់នរិ ន្តរភាពកង
ុ្ន កា
 រអនុវត្តនៅក្នង
ុ កម្រត
ិ បច្ចប
ុ ប្ ន្នដរែ ឬទ?
េ ។ ចណ
ំ ច
ុ នះេ គឺមន
ិ មន
ែ ជា "ការលុបបំបាត់" ផន
ែ ការសកម្មភាព
នេះទេ។ ប៉ន
ុ មាន
ែ្ត
សច
េ ក្ដប
ី ង
៉ ប្រថ
ា ម
ា្ន យ
ួ គ
 ឺ "ការពង្រក
ី បន្ថម
ែ " ដល
ែ ជាការទាមទារឱយ្ មានការបង្កន
ើ នវូ ការផ្ដលហ
់ រិ ញ្ញបប្ ទាន

របស់រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល និងការជម្នះឧបសគ្គសខា
ំ ន់ៗ ដូចជា កំណទម្រ
ែ ងច
់ បា
្ ប់ និងការពង្រក
ី ធ
 នធានមនុសស្ ការពង្រង
ឹ រចនា

សម្ព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារនៅថា្នក់ក្រោមជាតិទៅ
 តាមការពង្រឹងប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ការអនុវត្តនៅ
 ថ្នាក់
ឃុស
ំ ង្កត
ា ់ និងការពង្រង
ឹ ការបញ្ចល
ូ ទៅក្នង
ុ ការរៀបចំកម្មវធ
ិ រី បស់កស
្រ ង
ួ នានា ព្រមទាំងកា
 រពង្រង
ឹ ការឆ្លយ
ើ តបជាលក្ខណៈ
ពហុវិស័យ។

ជារួម មានការព្រួយបារម្ភចំនួនបីចំណុចទា
 ក់ទងនឹងត
 ួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖ ១) សម្ពាធលើអង្គភាពជាច្រើននៅ

ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីសំខាន់ជាក់ស្ដែង នៅពេលដែលពួកគេមិនមានជំនាញ ឬពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តតួ

នាទីទាំងនោះ ២) កង្វះធ
 នធានមនុស្សដែលមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដើម្បីអាចចូលរួមជា
 មួយ

អង្គភាពនានានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ និងដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ៣) ការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើ

ដៃគូអភិវឌ្ឍ សម្រាប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន និងកា
 រអនុវត្ត និងហិរញ្ញប្បទាននៅមានកម្រិតពីរា
 ជរដ្ឋាភិបាល។ ភាពរីក
ចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នានា ក្នុងវិស័យក
 ិច្ចការពារកុមារ គឺមានសារសំខាន់ សម្រាប់អនាគតនៃការរៀបចំផែនការអំពើ
ហិង្សាលើកុមារ ប៉ុន្តែការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់សម្រាប់ផែនការសកម្មភាព VAC ក៏ចាំបាច់ផងដែរ។

បញ្ហាប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ត្រូវបានវិភាគនៅក្រោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗនៃការវាយតម្លៃ។ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែល

ទទួលបានពីកា
 រវាយតម្លៃនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ។

មានភស្តុតាងច្បាស់ថាការរៀបចំផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពិចារណា ដោយប្រុង

ប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាប្រទាក់ក្រឡាគ្នានានា ដែលពាក់ព័នជា
្ធ មួយនឹងភាពងាយរងគ្រោះ និងផ
 លវិបាកខុសៗគ្នានៃអំពើ

ហិង្សា ជាមួយការពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះយេនឌ័រ ជាតិពន្ធុ ពិការភាព និងកត្តាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។ ការ
ពិចារណានេះតវូ្រ បានឆ្លះុ បញ្ចង
ំា នៅ
 ក្នង
ុ ខ្លម
ឹ សារនផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ ព្រមទាំងការកត់សម្គល
ា រ់ បស់អក
្ន ផ្តលច
់ ម្លយ
ើ 

សំខាន់ៗ។ ផែនការសកម្មភាពបញ្ជាក់នូវគោលបំណង ដែលផ្ដោតលើការគាំទ្រដល់សមធម៌។ សមធម៌ត្រូវបានពិចារណា
យ៉ាងជាក់លាក់បំផុតនៅ
 ក្នុងផែនការសកម្មភា
 ពនេះ ដោយពិចារណាលើហានិភ័យខុសៗគ្នាចំពោះអំពើហិង្សា និង
សេចក្ដីត្រូវការក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះភាពខុសគ្នាទាំងនោះ។

សូចនាករនានាត្រូវបានបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វែង

វឌ្ឍនភាពសម្រាប់កុមារី កុមារា ស្រ្តី និងបុរស និងសូចនាករមួយចំនួនបានផ្ដោតជាពិសេសកុមារងាយរងគ្រោះ។


ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ មានគំហញ
ើ សំខាន់ៗចំនន
ួ បី៖ i)ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ពម
្រ ៗគ្នត្រ
ា វូ បាន

ផ្ដល់ចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីអំពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ដោយផ្អែកលើការយល់ដឹងអំពី
ហានិភ័យ និងតម្រូវការខុសៗគ្នារបស់កុមារី និងកុមារា កុមាររស់នៅតាមទីជនបទ និងកុមាររស់នៅតាមទីក្រុង កុមារ

ដែលបានធ្វើចំណាក ស្រុក កុមាររស់នៅក្រៅបរិយាកាសគ្រួសារ និងកុមារកំពុងធ្វកា
ើ រងារ។ ការពិចារណាអំពប
ី ញ្ហា
យេនឌ័រត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅ
 ក្នុងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ ស្របពេលដែលការពិចារណាអំពីប្រភេទផ្សេងទៀត

នៃភាពងាយរងគ្រោះក្នុងក
 ម្មវិធី (ឧទា. កុមារដែលត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្ម កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់)

ii)ទាំងកម្មវិធីទប់ស្កាត់បឋម និងកម្មវិធីឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារមានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយេនឌ័រ
នៅក្នុងការផលិតសម្ភារ ការបញ្ជូនសារ ការគ្របដណ្ដប់ និងក
 ម្មវិធីដែលត្រូវរៀបចំឡើង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់កុមារី

កុមារា ស្រ្តី និងបុរស។ កម្មវិធីនេះមិនបានពង្រីកទៅ
 ដល់ការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងលម្អិតល
 ើក្រុមងាយរងគ្រោះ
ឡើយ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី ការផ្ដោតលម្អិតបែបនេះមាននៅក្នុងក
 ម្មវិធីទូទៅទាំងនេះ។ iii)កម្មវិធីនៃផែនការសកម្មភាព
នេះសំដៅលើក្រុមជនងាយរងគ្រោះ (ឧទា. កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ កុមារកំពុងធ្វើការងារ កុមារមានពិការ
ភាព កុមាររស់នៅក្រគ្រ
ៅ ួសារ កុមារមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិច។ល។) ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់
លើក្រុមគោលដៅជាក់លាក់ នៅទូទាំងកម្មវិធី។

6

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃ
សេចក្តីសន្និដ្ឋានត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ ធៀបនឹងគោលបំណងដែលមាននៅក្នុងផែនការសកម្មភាព

(យោងតាមគោលដៅវាយតម្លៃទីមួយ "វាយតម្លៃវិសាលភាពថាតើផែនការសកម្មភាពសម្រេចតាមគោលបំណងជាក់

លាក់របស់ខ្លួនបានកម្រិតណា") ក៏ដូចជាធៀបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៃវាយតម្លៃ (តាមគោលបំណងវាយតម្លៃទី២

ដល់ទី៥) ។ ការសង្កេតនានាត្រវបានសង្ខេបតាមមាត្រដ្ឋានប្រាំមួយពិន្ទុពី "វិជ្ជមានខ្លាំង" ដល់ "អវិជ្ជមានខ្លាំង" ។ វាគួរ
ឱ្យកត់សម្គាល់ថានេះមិនមែនជាចំណាត់ថ្នាក់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទេ តែផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាចំណាត់ថ្នាក់នៃវឌ្ឍន
ភាព។ ចំណុចខ្លះអាចមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេដោយសារតែការលំបាកនៃការងារនោះ ដែលត្រូវការពេលវេលាយូរ
ដើម្បីមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សេចក្តីសន្និដ្ឋានទាក់ទងនឹងទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរក៏ត្រូវបានបរិយាយបន្ថែមផងដែរ។

ផែនការសកម្មភាពនេះមានគោលបំណងចំនួន៥ ដែលទាក់ទងនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ (ការសម្របសម្រួលនិងកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការ ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ) ការកែលម្អលក្ខខណ្ឌក្របខ័ណ្ឌ (ការបង្កើតច្បាប់ និងគោលនយោបាយ)
និងការបង្កើតកម្មវិធី VAC ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ការទប់ស្កាត់បឋម ការឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារ) ។ ការ

សន្នដ
ិ ន
ា្ឋ សរុបនកា
ៃ រវាយតម្លធ
ៃ ៀបនឹងគោលបំណងទាំងនះេ គឺថានះេ ការផ្តត
ោ អារម្មណត
៍ ម
ឹ្រ ត្រវូ ក្នង
ុ ការឆ្លយ
ើ តបទៅនង
ឹ 
បញ្ហាដែលមានឫសគល់ជ្រៅដែលនឹងត្រូវការពេលវេលា និងថាមពលសន្ធឹកសន្ធាប់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារទាំងនេះ។
គោលបំណងទាំង៥ គឺមានភាពត្រឹមត្រូវនិងជាស្នូលនៃកម្មវិធីអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារនានា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ជាពិសេស៖
y

គោលបំណងទី១៖ ក្របខណ្ឌការងារស្ថាប័នលក្ខណៈពហុវិស័យសម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ ដែលសម្របសម្រួល

យុទ្ធសាស្រ្តទប់ស្កាត់បឋម និងយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួង និងស្ថាប័ននានា ដោយកំណត់
គោលដៅលើតួអង្គសំខាន់ និងការរៀបចំនានា សម្រាបកា
់ រផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាន។ ការវាយតម្លៃ "វិជ្ជមានមធ្យម"
y
y
y

គោលបំណងទី២៖ការទប់ស្កាត់បឋម។ ការវាយតម្លៃ "វិជ្ជមានមធ្យម"

គោលបំណងទី៣៖ ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា។ ការវាយតម្លៃ "វិជ្ជមានមធ្យម"

គោលបំណងទី៤៖ ចបា
្ ប់ និងគោលនយោបាយ។ ការវាយតម្លៃ "វិជមា
្ជ នតិចតួច" (គោលនយោបាយ) "អវិជមា
្ជ ន
តិចតួច" (ច្បាប់)

y

គោលបំណងទី៥៖ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ។ការវាយតម្លៃ "អវិជ្ជមានតិចតួច"

ជារួមផែនការសកម្មភាពត្រូវបានវាយតម្លៃ "វិជ្ជមាន" ធៀបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃ ប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាមួយ

ចំនួន។ ពិសេស៖
y

ការវាយតម្លៃលើការរចនាផែនការមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនជាងការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តចំពោះភាពពាក់ព័ន្ធ
និងបញ្ហាអន្តរវិស័យ

y

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពមានភាពខុសប្លក
ែ គ្នទា
ា ក់ទងទៅនឹងការសម្រច
េ គោលបំណង ពោលគឺ "វិជមា
្ជ នមធយ្ ម" និង "វិជមា
្ជ ន
តិចតួច" ចំពោះលទ្ធផលមួយចំនួន

y

ភាពជាប់ទាក់ទងត្រវូ បានគេវាយតម្លៃ "វិជមា
្ជ នមធយ្ ម" ដល
ែ ឆ្លះុ បញ្ចង
ំា ពីកច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ ប្រង
ែ ដល
ែ ត្រវូ បានពចា
ិ រណា
ចំពោះវិធីធ្វើឱ្យយល់បាននូវសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពទាំងមូល

y

ស័ក្តិសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "វិជ្ជមានមធ្យម" ពីព្រោះកម្មវិធី
VAC នានា ដែលស្ថិតក្រោមផែនការសកម្មភាពមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង ប្រសិនបើកម្មវិធីមិនត្រូវបានអនុវត្តន៍
ក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះទេ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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y

ខណៈពេលដែលវាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "វិជ្ជមានតិចតួច" ចំពោះផលប៉ះពាល់ ដោយសារអវត្តមាននៃភស្តុតាង
ច្បាស់លាស់និងគួរឱ្យជឿជាក់បានមានន័យថាការសន្និដ្ឋាននេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

y

និរន្តរភាពត្រូវបានវាយតម្លៃថា "វិជ្ជមានមធ្យម" ដោយមានការជាប់ទាក់ទងនឹងការរចនាផែនការ ប៉ុន្តែបានបង្ហាញ
ភាពខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលអនុវត្ត ហើយត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "អវិជ្ជមានតិចតួច" ។

ជាចុងក្រោយ ការអភិវឌ្ឍទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ (ToC) ស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅកម្ពុជា ត្រូវបានកត់សំគាល់ដោយ

អ្នកដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះថា មានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ព្រមលើកត្តាកំណត់នៃអំពើហិង្សាលើកុមារដោយ

ពិចារណាថាសកម្មភាពការពារកុមារណាខ្លះអាចជួយការពាកុមារពីអំពើហិង្សាបានប្រសើរជាងគេ។ និយាយជារួមមាន
ការពេញចិត្តជាទូទៅជាមួយដំណើរការបង្កើតទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ តែទោះយ៉ាងណាក្តី ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ

មិនមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនិងមិនរាប់បញ្ចូលនូវសម្មតិកម្មដែលអាចផ្តល់ការ
គាំទ្រដល់ការរៀនសូត្រឡើយ។

បទពិសោធន៍

1> ការវាយតម្លៃបានបង្ហាញពីតួនាទីសំខាន់ដែលថាការរចនាផែនការល្អ

និងការគាំទ្របន្តក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត

ដើរ តួនាទីសំខាន់ក្នុងការនាំជោគជ័យ នៃផែនការសកម្មភាព។ នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ នៃការបន្តភាពជា
ដៃគូរវាង តួអង្គអន្តរជាតិ និងរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិល និងអ្នកមានសិទិ្ធ ។

2> ការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ និងពិធីសារណែនាំគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ខណៈពេល

ដែលវិធីសាស្រ្តសម្របផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន និងបទដ្ឋានក្នុងតំបន់ជួយភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីដែលមាន

3>

ប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទោះបីវាចាំបាច់ក្នុងការមានមហិច្ឆិតាអំពីតម្រូវការ ដើម្បីទប់ទល់កម្រិតខ្ពស់ នៃអំពើហិង្សាលើកុមារក៏ដោយ ក៏វា

មានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នាក្នុងការទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតនៃអំពើ
ហិង្សានិងតួនាទីកណ្តាលដែលថាប្រព័ន្ធ និងស្ថាប័នរឹងមាំដើរតួនាទីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយៈពេលវែង ។

អនុសាសន៍
ដំណរើ ការនកា
ៃ របង្កត
ើ អនុសាសន៍រម
ួ គ្នាយង
ា៉ ហ្មតច
់ ត់មយ
ួ
ត្រវូ បានស្នឡ
ើ ង
ើ តាមរយៈការប្រជឆ
ំុ ះុ្ល បញ្ចង
ំា រួមគ្នច
ា ន
ំ ន
ួ 

បួនលើក ដែលធ្វើឡើងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ អនុសាសន៍ចុងក្រោយដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមកម្រិតអាទិភាព

ត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម ហើយ អនុសាសន៍ពេញលេញគឺមាននៅក្នុងផ្នែក ១៣.៣ ។ អនុសាសន៍អាទិភាពចំនួន
៣ ត្រូវបានបង្ហាញជាលើកទី ១ ព្រោះថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពង្រីកផែនការសកម្មភាព និងបង្ហាញបន្តដោយ

អនុសាសន៍ដែលធានាការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលកំណត់សកម្មភាព លទ្ធផលរយៈពេលខ្លី និងលទ្ធផលរយៈពេល
មធ្យមនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

អនុសាសន៍អាទិភាពសម្រាប់ការពង្រីកផែនការសកម្មភាព៖

4> អាទិភាពទី១ ៖ បន្តការពង្រីកផែនការសកម្មភាពស្តីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ និង
ការត្រៀមរៀបចំធ្វើផែនការសកម្មភាពបន្ថែម

5> អាទិភាពទី២ ៖ រក្សាទុកនូវយុទ្ធសាស្ត្រទាំង ៥ ប៉ុន្តែត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ
6> អាទិភាពទី៣ ៖ ពង្រឹងការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃតាមរយៈការកសាងលទ្ធផលពិនិត្យទៅក្នុងប្រព័ន្ធនិង
កម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់ ពង្រឹងការសង្កត់ធ្ងន់លើការរៀនសូត្រនិងការចងក្រងឯកសារសម្រាប់ការ
សិក្សា និងការរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព និងការប្រឈមនានា។
នៅកម្រិតយុទ្ធសាស្រ្តនៃផែនសកម្មភាព៖

7> ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ និងសម្របវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឱ្យក្លាយជាឧបករណ៍អនុវត្តប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។

8> ពិចារណាអនុវត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធជារួម
នយោបាយ និងការរួមបញ្ចូលជាលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្នា

កំណែទម្រង់ច្បាប់ និងគោល

9> ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធពហុវិស័យ។

នៅកម្រិតប្រតិបត្តិការនៃផែនការសកម្មភាព៖

10> ពិចារណាបង្កើតផ្នែកវាយតម្លៃសម្រាប់ផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់។
11> ពិចារណាបង្កើតមធ្យោបាយដើម្បីតាមដានលើប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយ និងកំណត់តម្លៃឯកតា។
នៅកម្រិតកម្មវិធីនៃផែនសកម្មភាព៖

12> ពង្រឹងការចូលរួមរបស់អ្នកមានសិទ្ធិ
13> ផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមច ំពោះការពង្រីកការទប់ស្កាត់បឋម និងវ ិសាលភាពនៃការគ្របដណ្ដប់
14> ផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមច ំពោះការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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បរិបទ និងសាវតានៃការវាយតម្លៃ
សេចក្ដីផ្ដើម

របាយការណ៍ "ការវាយតម្លៃលើផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ឆ្នាំ

២០១៧-២០២១ នៅប្រទេសកម្ពុជា" គឺជាការវាយតម្លៃលើផែនការសកម្មភាពពហុវិស័យ និងពហុទិដ្ឋភាព ដែលអនុវត្ត
នៅកម្រិតន
 ៃផែនការសកម្មភាពនេះក្នុងនាមជាប្រព័ន្ធមួយន
 ៃការឆ្លើយតប ជារួម។ ការវាយតម្លៃនេះបានទទួលភស្តុតាង

បន្ថែមទៀតពីកា
 រវាយតម្លៃរហ័សកម្រិតគម្រោងទៅ
 លើកម្មវិធីចំនួនប្រាំបី ដែលស្ថិតក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះ1 ក្នុង
បំណងផ្ដលភ
់ ស្តតា
ុ ងបន្ថម
ែ ទៀតទៅដល់ការវាយតម្លជា
ៃ រួមទៅលផ
ើ ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ និងផ
ល
្ដ កា
់ រយល់ដង
ឹ សជ
ី៊ ម្រៅ
នៅកម្រិតគម្រោង។

របាយការណ៍នេះមាន ១៣ផ្នែក។ ផ្នែកទី១ផ
 ្ដល់នូវបរិបទ និងសាវតាចំពោះការវាយតម្លៃនេះ ផ្នែកទី២ប
 ង្ហាញអំពី

កម្មវត្ថុនៃការវាយតម្លៃ ផ្នែកទី៣ ពិភាក្សាអំពវី ត្ថុបំណង គោលបំណង និងវិសាលភាពនៃការវាយតម្លៃ ផ្នែកទី៤ ផ្ដល់ការ

ពិចារណាលើទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ ផ្នែកទី៥ ណែនាំអំពីអភិក្រមនិងវិធីសាស្រ្តនៃការវាយតម្លៃ ផ្នែកទី៦ រហូតដល់ផ្នែក
ទី១២ បង្ហញ
ា នូវគំហញ
ើ សំខាន់ៗទៅតាមលក្ខណៈវិនច
ិ ច្ឆយ
័ ស
 ម្រប
ា កា
់ រវាយតម្លៃ ដល
ែ ត្រវូ បានបញ្ជក
ា នៅ
់ ក្នង
ុ ល័កខ
្ខ ណ
័ ្ឌ

តម្រូវការការងារ (ToR) សម្រាបកា
់ រវាយតម្លៃនេះ និងផ្នែកទី១៣ បង្ហាញនូវសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន បទពិសោធន៍ និង
អនុសាសន៍នា
 នា។ ឧបសម្ព័ន្ធនានាត្រូវបានភ្ជាប់នៅចុងរបាយការណ៍នេះ។

1>2

សាវតារបស់ប្រទេស

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាន់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានរដ្ឋបាល

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២៥រាជធានី ខេត្ត ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបចំនួន ១៥.៥៥២.២១១ នាក់ ក្នុងនោះ

៤៦,៦ ភាគរយ អាយុក្រោម ២៥ឆ្នាំ និង ២៩,៤ ភាគរយ អាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ ។ ក្នុងទស្សវត្សន៍ចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិ

បាលកម្ពុជាបានពង្រឹងសន្តិភាព និងស្ថេរភាពនយោបាយ ធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។ យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ
របស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឱ្យរក្សាបានស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លី

និងមធ្យមក្នុងអត្រអតិ
ា 

ផរណាប្រមាណ ២,៥% ធានាបានស្ថេរភាពកំ

ណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រកបដោយចីរភាព។ អាយុសង្ឃឹមរស់ក្នុងចំណោម

ប្រជាជាជនកម្ពុជាបានកើនឡើងពី ៦២,៤ នៅឆ្នាំ២០០៨ ទៅ ៧៥,៥ ឆ្នាំ នៅឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាមរណភាពទារកបាន

ថយចុះពី ២៦ ក្នុង ១.០០០ កំណើតរស់នៅឆ្នាំ២០០៨ មក ១៩ នៅឆ្នាំ ២០១៩ ។ អត្រាចេះអាន និងសរេសេរចំណោម
ប្រជាជនកម្ពុជាសរុបអាយុ ៧ ឆ្នាំឡើងបានកើនឡ
 ើងពី ៧៨,៤ ភាគរយក្នុងឆ្ន
 ាំ ២០០៨ ដល់ ៨៨,៧ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ និង
អត្រាអក្ខភាពមនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនពី ៧៧,៦ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០០៨ ទៅ ៨៧,៧

ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០១៩។ មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនដែលអត្រាអក្ខរភាពមនុស្សពេញវ័យ
មាន ៩៣,៣ ភាគរយធៀបជនបទមាន ៨៣,៨ ភាគរយ2។ វឌ្ឍនភាពនេះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសដោយសារប្រវត្តិ

សាស្រ្តថ្មីៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ កេរ្តិ៍ដំណែលនៃអសន្តិសុខពីទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ បានបន្តដល់ទសវត្សឆ្នាំ ១៩៩០
1

Five projects were indicated by the TOR, additional three projects were selected by the Evaluation
Management Team during the inception phase of the evaluation.
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ស្របព
 េលដែលការបំផ្លាញជីវិតគ្រួសារក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលដល់សព្វថ្ងៃ។
លើសពីនេះ

ប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់ឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ២០១៦

ដោយផ្អែកលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរហ័ស និងកា
 រវិនិយោគគួរឱ្យកត់សម្គាលទៅ
់ លើការអភិវឌ្ឍសង្គមចាប់តាំងពីដើម

ទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០ និងមហិច្ឆតាក
 ្នុងការសម្រេចបានឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅ

ឆ្នាំ
២០៣០ និងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ
 ្ពសនៅ
់ ឆ្នាំ២០៥០។ ជាការពិត ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយនៃ

ប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅ
 ក្នុងពិភពលោក ដោយមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមមាន

ចំនួន ៨% នៅរវាងឆ្នាំ១៩៩៨ និងឆ្នាំ២០១៨ ដែលនៅតែមានភាពខ្លាំងផងដែរនៅឆ្នាំ២០១៩ (៧,១%)3។ ទោះបី
ជាយ៉ាងណាក្ដី ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩ បានបង្កផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាលល
់ ើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅ
ឆ្នាំ២០២០ ហើយការរាតត្បាតនេះកំពុងបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់វ ិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ប្រទេស ដូចជា វិស័យ

ទេសចរណ៍ ការនាំចញ
េ ផលិតផលរោងចក្រ និងវិសយ
័ សំណង់ ហើយការរាតតបា
្ តក៍កព
ំ ង
ុ បង្កភាពរាំងស្ទះចំពោះទសស្ ន
វិស័យស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងអាចបង្កើនភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេស4។ ជាការពិត បើទោះបីជានៅឆ្នាំ២០១៩ ប្រទេស

កម្ពជា
ុ សម្រច
េ បាននូវគោលដៅអភិវឌឍ្ ន៍សហសស្ វតស្ រ៍ពា
 ក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការលុបបំបាត់ភាពក្រក
ី ្រ ហើយសមាមាត្រនប្រ
ៃ ជាជន
កម្ពុជារស់នៅក្នុងភាពក្រីកបា
្រ នធ្លាក់ចុះពី ៤៧,៨% នៅឆ្នាំ២០០៧ មកនៅ ១៣,៥% នៅឆ្នាំ២០១៤ក្ដី យោងទៅតាម

សិ្ថតិចុងក្រោយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អា
 ស៊ី ១២,៩%នៃប្រជាជនសរុបនៅតែរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រជាតិនៅឆ្នាំ
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ិ ជ
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អាវុធ និងអ
 ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅ
 លើកុមារ និងគ្រួសាររបស់
ពួកគេ។ អ្នកនៅរស់ជាច្រើននាក់ព
 ីជំនាន់នោះនៅតែមានរបួសស្នាមផ្លូវចិត្ត ឬរងគ្រោះដោយសារកេរដ
្តិ៍ ំណែលនេះ"11។

ការបំផ្លិចប
 ំផ្លាញចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័នបានបង្ក
្ត
បញ្ហាប្រឈមចំពោះការស្ដារឡ
 ើង
វិញ។ ជាលទ្ធផល ថ្វីបើមានវឌ្ឍនភាពដូចកា
 ររៀបរាប់ខាងលើក្ដី ការអនុវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្សោយ

បើធៀបជាមួយនឹងប
 ្រជាជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងអនុតំបន់នេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រទទួលបានសេវា សន្តិសុខស្បៀង កម្រិតន
 ៃ
ភាពក្រីក្រ សមភាពយេនឌ័រ បរិយាប័ន្នពិការភាព និងកម្រិតនៃអំពើហិង្សា។ ហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះមានកម្រិត
កាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ ១៩ ដែលមានសក្ដានុពលក្នុងកា
 រធ្វើឱ្យផល
ប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដែលទទួលបាននោះត្រលប់ថយក្រោយវិញ។
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លើកុមារ ឆ្នាំ២០២០ បានរកឃើញថា នៅកម្រិតសកល កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារពីរនាក់ ឬកុមារប្រមាណ មួយពាន់

លាននាក់ អាយុពី ២-១៧ឆ្នាំ គឺជាជនរងគ្រោះន
 ៃទម្រង់ផ្សេងៗនៃអំពើហិង្សាជារៀងរាល់ឆ12
្នាំ ។ អំពើហិង្សាលើកុមារ
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ែ ន
ិ ត្រវូ បានរាយការណ៍ ទណ្ឌកម្មច
 ពោ
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ចំនួនសាមសិបដង13។ អំពើហិង្សាលើក
 ុមារបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការអភិវឌ្ឍរ បស់កុមារ និង
មានផលប៉ះពាល់ពេញមួយជីវិត រួមមានអំពើហិង្សាបន្តទៅលើកុមារ ទម្រង់នានានៃអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
និងបញ្ហាប្រឈមចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត14
្ត ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០១៣ស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា (CVACS) បានគ្របដណ្ដប់លើបុរស

និងស
 ្រ្តីអាយុ ១៣-២៤ឆ្នាំ ដើម្បីកំណត់អ
 ំពីប្រេវ៉ាឡង់ពេញមួយជីវិត និងប្រេវ៉ាឡង់ប
 ច្ចុប្បន្ន (១២ខែមុនធ្វើសម្ភាសន៍)។

ការអង្កេតនេះបា
 នរកឃើញថា កុមារចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃកុមារទាំងអស់ធ្លាប់បានទទួលរងអំពើហិង្សាផ
 ្លូវកាយពី
សំណាក់ដៃគូស្និទ្ធសា្នល ឪពុក ម្ដាយ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យ ឬសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍។ កុមារ
ចំនួនប្រមាណមួយភាគបួនធ្លាប់បានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត ជាមួយនឹងភាពជាន់គ្នារវាងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ

និងផ្លូវចិត្ត។ ជាង ៥ ភាគរយ នៃកុមារអាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍នការរំ
ៃ លោភបំពានផ្លូវភេទ
នៅក្នុងវ ័យកុមារយ៉ាងហោចណាស់មួយ។
 ក្នុងករណីជាច្រើន អំពើហិង្សាមិនមែនកើតឡើងតែម្ដងឡើយ ពោលគឺបាន
កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ អំពើហិង្សាក
 ើតឡើងជាទូទៅទាំងកុមារី និងកុមារា ទោះបីជាអ្នកប្រព្រឹត្ត គឺជាមនុស្សខុសៗគ្នា
ហើយអាយុនៅពេលទទួលរងការរំលោភបំពានដំបូងមានភាពខុសគ្នាក15
្ដី ។

នៅក្នុងការពិពណ៌នាទម្រង់នៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងញឹកញាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ផែនការសកម្មភាពបានកត់

សម្គាល់កត្តាកំណត់សំខាន់ៗនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេស។ ដោយការកត់សម្គាល់អំពើហិង្សាលើកុមារ ត្រូវបានជំរុញ
ដោយកត្តាចម្រុះនៅកម្រិតគ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គម (ទំព័រទី ៤) វាកត់សំគាល់នូវកត្តាកំណត់សំខាន់ៗដូចជា៖
y
y
y
y

អ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចលើកុមារអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចនេះដោយប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយ

ការទទួលយកបាននូវទម្រង់មួយចំនួននៃអំពើហិង្សាលើរាងកាយដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិន័យចាំបាច់
កង្វះចំណេះដឹងឬបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងជាមួយទំរង់វិន័យផ្សេងទៀត

កង្វះគណនេយ្យភាពចំពោះជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលតែងតែបន្តការភ័យខ្លាចជាអាវុធ
ប្រឆាំងនឹងការរាយការណ៍

y
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ការមិនទទួលស្គាល់អំពើហិង្សាខាងអារម្មណ៍ជាអំពើហឹង្សា
កុមារចូលរួមក្នុងការសម្លុតធ្វើបាបគេដោយគ្មានផលវិបាក

ភាពអនាមិកនៃការសម្លុតគំរាមតាមអ៊ីនធឺណិតការពារការសម្លុតតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺរណែត

ការធ្វេសប្រហែសដែលកើតឡើងពីកត្តាជាច្រើន រួមមានកង្វះគំរូនៃការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន ភាពតានតឹងនៃការ
ចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯង ការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ ការដែលត្រូវមើលថែទាំកូនដែលមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់អ្នក

ហើយអ្នកមិនចង់ឬមិនរំពឹងថានឹងមើលថែទាំពួកគាត់ ធនធានមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថែទាំកុមារ និងការប្រើប្រាស់

អំណាចដោយអវិជមា
្ជ នលើកមា
ុ រ។ ក្នង
ុ ប៉ន
ុ ន
ា្ម ទសវតស្ ថ្មៗ
ី នះេ នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ នះេ រួមបញ្ចល
ូ ទាំងការបញ្ជន
ូ 
កុមារទៅកន្លែងសម្រាប់ការថែទាំជនួសដោយហេតុផលនានាជាច្រើន
y
13

អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារកើតឡើងដោយសារកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើផែនការគ្រួសារ

និងអត្រាមានផ្ទៃពោះវ័យ
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Geneva, Switzerland
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ជំទង់ខ
 ្ពស់ ការទទួលបានការអប់រំនិងសេវាសុខភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសក្នុងចំណោមក្មេងស្រី បទដ្ឋាន
សង្គម ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលទទួលយកអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ ជាពិសេសប្រសិន
បើវាផ្តល់នូវការជឿនលឿនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេ និងការធ្វេសប្រហែសចំពោះកុមារ។
y

កុមារចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មច្រើនហួសប្រមាណនិងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងពីអ្វីដែល
ផែនការសកម្មភាពសំដៅទៅលើ "ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងឥរិយាបថសង្គម" កុមារដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារ
ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបខ្លាំង ដែលមានតម្រូវការសម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមប្រាក់ចំណូលច្រើន។

y
y

កុមារត្រូវបានគេជួញដូរដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

កុមារដែលមានស្ថានភាពឬកាលៈទេសៈធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃអំពើហិង្សា (ពិការភាព ការថែទាំ

ជំនួស និង/ឬធ្វើការនៅតាមដងផ្លូវ ជនជាតិភាគតិច កុមារចំណាកស្រុកន
 ិងកុមារនៃគ្រួសារចំណាកស្រុក កុមារ
មកពីជនជាតិភាគតិច កុមារដែលមានទំនាក់ទាក់ទងជាមួយច្បាប់ ។ ល។

ពេលខ្លះគំរូទាំងនេះខុសគ្នារវាងក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ដោយសារក្មេងប្រុសជាពិសេសត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅតាម

សាលារៀននិងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរនិងទទួលរងនូវអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងអត្រាខ្ពស់ដូចជា

ក្មេងស្រីដែរ បើទោះបីជាមានការទទួលស្គាល់តិចតួចពីហានិភ័យក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក៏ដោយ។ ក្មេងស្រី

ប្រឈមនឹងបន្ទុកធ្ងន់បំផុត ទាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃពោះនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ ការចាកចេញពីសាលា និងការចូលរួម
ក្នុងព
 លកម្មកុមារ និងការជួញដូរ។

ជាអន្តរជាតិ នៅឆ្នាំ២០១៥ មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តគោ
 លដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ

ចីរភាព (SDGs) ដែលជាក្របខណ្ឌសាកល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ គោលដៅចំនួនបីមា
 នភាពពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជាក់លាក់
ជាមួយនឹងអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ៖

SDG 16.2	បញ្ចប់ការរំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច អំពើជួញដូរ និងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា និងទារុណកម្មល
 ើ
កុមារ

SDG 5.2	លុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នអំ
ៃ ពើហិង្សាលើស្រ្តី និងកុមារនៅទីកន្លែងសាធារណៈ និងទីកន្លែងឯកជន រួម
ទាំងអំពើជួញដូរ និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រភេទដទៃទៀត

SDG 16.1	កាត់បន្ថយគួរឱ្យកត់សម្គាលន
់ ូវគ្រប់ទម្រង់នអំ
ៃ ពើហិង្សា និងអត្រាមរណភាពពាក់ព័ន្ធ នៅគ្រប់ទីកន្លែង

គោលដៅ SDGs ផ្សេងទៀតមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិកុមារជាទូទៅ និងគ
 ្របដណ្ដប់លើកត្តាហានិភ័យ

ពាក់ព័ន្ធនឹងអ
 ំពើហិង្សាលើកុមារ។ SDGs ទាំងនេះពង្រឹងបន្ថែមលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ដែលមាត្រា ១៩ សំដៅទៅ

ដល់ "កិច្ចការពារពីគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា" និងមា
 ត្រា ២៨ ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ សំដៅទៅដល់ភាពគ្មានអំពើ
ហិង្សា និងការគំរាមប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅ
 ក្នុងបរិយាកាសអប់រ16
ំ ។

ការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិទទួលបានភស្តុតាងបន្ថែមពីយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE៖ យុទ្ធសាស្រ្តចំនួនប្រាំពីរសម្រាបកា
់ រ

បញ្ចប់អំពើហ
 ិង្សាលើកុមារ ដែលជា "ឧបករណ៍ចាំបាច់មួយ ដើម្បីជួយសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយ

ចីរភាព 16.2"17៖ "-ការអនុវត្ត និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ "-និយាម និងគុណតម្លៃ "-បរិយាកាសសុវត្ថិភាព "-ការ
គាំទ្រឪពុក ម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ "-ការពង្រឹងប្រាក់ចំណូល និងសេដ្ឋកិច្ច "-សេវាឆ្លើយតប និងសេវាគាំទ្រ និង "-ការអប់រំ
និងបំណិនជីវិត។

ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ អាចអនុវត្តបានដោយមានការផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុ

សញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅឆ្នាំ១៩៩២ ព្រមទាំងអ
 នុសញ្ញាសិទ្ធិអន្តរជាតិដទៃទៀត រួមទាំងអ
 នុសញ្ញាស្ដីពីស
 ិទ្ធិជនមាន
ពិការភាព និងសិទ្ធិជនជាតិដើម។
16

17

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
WHO (2016). INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, World Health Organisation
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

បរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ជាតិត
 ្រូវបានពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់ ជាមួយនឹងច
 ្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ
 ំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន ការ

កេងប្រវ័ញ្ច ការមិនអើពើ ការអប់រំ កិច្ចការពារ ជីវិតគ្រួសារ និងការថែទាំជំនួស និងកិច្ចការពារកុមារមានទំនាក់ទំនងជា

មួយនឹងច្បាប់ ឬមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់។ មានច្បាប់ និងលក្ខន្តិកៈមួយចំនួន ដែលការពារកុមារ និងបញ្ញត្តិអំពីសិទ្ធិ
របស់ព
 ួកគេនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់រ បស់ប្រទេស ដោយចាប់ផ្ដើមពីមាត្រា ៣១, ៤៧, ៤៨ និង ៧៣ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនព្រ
ៃ ះ

រាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលផ្ដល់មូលដ្ឋាន សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារគ្រប់រូប ដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋទទួលស្គាល់ និងគោរព
អនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្ស និងការពារសិទ្ធិរបស់កុមារ18។
ជាពិសេស

ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះប្រភេទអំពើហិង្សាជាក់លាក់លើកុមារ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមា
 នផែនការ

សកម្មភាពដោយឡែកៗពីគ្នា រួមមាន i) ផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មក
 ុមារ

(ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥) ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ផែនការនេះមានបំណងបង្កើតផែនទី

បង្ហញ
ា ផ្លវូ មួយចំពោះការលុបបំបាត់ទម្រងធ
់ ន
្ង ធ
់ រ្ង បំផត
ុ នព
ៃ លកម្មក
 មា
ុ រទាំងស្រង
ុ នៅត្រម
ឹ ឆ្ន២
ំា ០២៥ នៅក្នង
ុ វិសយ
័ ផស្ ង
េ ៗ
គ្នា និងអនុម័តអ
 ភិក្រមអន្តរវិស័យលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារ ស្របពេលដែលគិតជាមុន
អំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងអស់ និង ii) ផែនការសកម្មភាពជាតិស
 ្ដីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញ

ដូរមនុស្ស អំពើរត់ពន្ធមនុស្ស ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម និងកា
 រកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។ ជាពិសេសផែនការសកម្មភាព
ជាតិ ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាល
 ើស្រ្តី ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងកិច្ចការនារីដែលមាន មានគោលបំណងកាត់បន្ថយ
អំពើហិង្សាល
 ើស្រ្តី និងក្មេងស្រី តាមរយៈវិស័យចំនួនបួន គឺ៖ ការបង្ការទប់ស្កាត់ កិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់ និងសេវាពហុវិស័យ
ការបង្កើត និងការអនុវត្តច
 ្បាប់ និងគោលនយោបាយ និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ។

ក្របខណ្ឌការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ ត្រូវបានបង្កើតហ
 េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លើយតបនិងសម្រប

សម្រួល នៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១
 ៩ បានបង្កផ
 លប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ល
 ើស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សាលើកុមារនៅទូទាំង

ពិភពលោក ជាពិសេស បង្កើនហានិភ័យរបស់ក
 ុមារងាយរងគ្រោះចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយ

និងអ
 ្នកថែទាំ និងច
 ំពោះទម្រង់នការរំ
ៃ លោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កភាពអន្តរាយ

រយៈពេលវែង។ ឯកសារស្រាវជ
 ្រាវ និងការសិក្សាមួយចំនួនត
 ្រូវបាន និងកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីពិនិត្យ
មើលផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ ១៩ រួមទាំងផលវិបាកនៃជំងឺនេះទៅ
 លើកិច្ចការពារកុមារ។ ជាពិសេស ដៃគូនានានៅក្នុង
មូលដ្ឋានបានរាយការណ៍អ
 ំពីផ
 លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទិដ្ឋភាពខុសៗគ្នានៃសុខុមាលភាពរបស់កុមារ
ហិង្សា។
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រួមទា
 ំងអំពើ

ច្បាប់ និងគោលនយោបាយជាតិដែលមានស្រាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីសិទ្ធិ ឧបករណ៍ជាក់លាក់ ដូចជា ផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការ

អភិវឌឍ្ របស់កមា
ុ រ (ឆ្ន២
ំា ០១៦-២០១៨) យុទសា
្ធ ស្រជា
្ត តិគាពា
ំ រសង្គម សម្រប
ា ជ
់ នក្រក
ី ្រ និងជនងាយរងគ្រះោ ផែនការយុទសា
្ធ ស្រអ
្ត ភិវឌឍ្ ន៍
ជាតិ ច្បាប់អនីតិជន (ឆ្នាំ២០១៦) ប៉ុន្តែថែមទាំងច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការរំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការមិនអើពើ ច្បាប់

ស្ដីពីការអប់រំ និងសុខុមាលភាព ច្បាប់ស្ដីពីគ្រួសារ និងការថែទាំជំនួស និងច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ផងដែរ។ ឯកសារទាំងនេះមា
 នសមាស
ធាតុនានា ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងទិដ្ឋភាពខុសៗគ្នានៃជីវិតរបស់ពួកគេ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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កម្មវិធីនៃការវាយតម្លៃ៖ ផែនការសកម្មភាព
ដើម្បទ
ី ប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា
លើកុមារនៅកម្ពុជា ២០១៧-២០២១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសទីមួយនៅអាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលបានធ្វើការសិក្សាប្រេវ៉ាឡង់ជាតិ (ដែលត្រូវបាន

រៀបរាប់រួចហ
 ើយ) អំពីអំពើហិង្សាលើកុមារ។ លទ្ធផលនៃការអង្កេតនៅឆ្នាំ២០១៣ (CVACS) បានផ្ដល់នូវការយល់

ដឹងស
 ៊ីជម្រៅអំពក
ី ម្រិត និងចរិតន
 ៃអំពើហិង្សាលើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបានជួយក
 ្នុងការរកៀរគរការយកចិត្តទុក
ដាក់ និងធនធាននានា ដែលមានបំណងកាត់បន្ថយកម្រិតនៃអំពើហិង្សា និងផ្ដល់សេវាដ
 ល់កុមាររងផលប៉ះពាល់ និង
គ្រួសារ នៅពេលពាក់ព័ន្ធ។ នៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះគំហើញនៃ CVACS និងដោយអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE

សម្រាប់ការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារ ក្រសួង និងស្ថាប័នចំនួន ១៣ បានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាស្នូលក្នុងការទប់ស្កាត់ និង
ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់ជាភស្តុតាង សម្រាប់ការរៀបចំផ
 ែនការសកម្មភាព

ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ (ឆ្នាំ២០១៧-២០២១) ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែង

យ៉ាងធំ ដើម្បព
ី ង្រឹងប
 ្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារថ្នាក់ជាតិ ទាំងក្នុងន័យយុទ្ធសាស្រ្តទប់ស្កាត់បែបកុមារមេត្រី និងទាំងការពង្រឹង
ការផ្ដល់សេវាស
 ម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេស កុមារ ទាំងកុមារា និងកុមារី ដែលជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សា។ ក្រុមចម្រុះ
ពហុវិស័យមួយ ដែលមានការចូលរួមពីតួអង្គរដ្ឋ និងតួអង្គមិនមែនរដ្ឋ ក្រោមការដឹកនាំនៃក្រសួងស
 ង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសម្បទា (ក្រសួង ស.អ.យ) បានបង្កើតគណៈកម្មការ ដឹកនាំម
 ួយ19 និងបានពិនិត្យមើលកា
 ររៀបចំផែ
 នការ
សកម្មភាពនេះ អំណឹះតទៅ ត្រូវហៅថា ផែនការសកម្មភាព។

សេចក្ដស
ី ង្ខប
េ នផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ កត់សម្គល
ា ថា
់ "រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពជា
ុ បានធកា
ើ្វ រប្តេជច
ា្ញ ត
ិ ដ
្ត រ៏ ង
ឹ មាំមយ
ួ នៅកង
ុ្ន 

ផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ (ផែនការសកម្មភាព)

ដើម្បីចូលរួមជាមួយច
 លនាសកលសំដៅបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារ" ហើយសេចក្ដីសង្ខេបនេះស
 ន្និដ្ឋានថា "រាជរដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធពហុវិស័យ សុទ្ធសឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក
 ្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងកំណត់ទិស

ដៅអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថា ជាប្រទេសមួយដែលកុមារគ្រប់រូបទទួលបានកិច្ចការពារ និងរស់នៅដោយគ្មានអំពើ

ហិង្សា"20។ ក្នុងគោលបំណងនេះ ផែនការសកម្មភាពនេះគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រភេទនានានៃអំពើហិង្សា៖ អំពើហិង្សាផ្លូវ
កាយ អំពើហិង្សាផ
 ្លូវភេទ អំពើហិង្សាផ
 ្លូវចិត្ត ការមិនអើពើចំពោះកុមារ អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ អំពើជួញដូរកុមារ និង

ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត។ ផែនការសកម្មភាពនេះក៏គូសបញ្ជាក់ថា តើហានិភ័យនៃអំពើហិង្សា

លើកុមារមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗ ជាពិសេសចំពោះកុមារមានពិការភាព និងមានផ្ទុក
មេរោគអេដស៍ កុមារនៅក្នុងកន្លែងថែទាំកុមារ កុមារស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា កុមាររស់នៅ ឬធ្វើការងារតាមផ្លូវ កុមារមិន
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គណៈកម្មាធិការដឹកនាំកិច្ចការអំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងកុមារ បានចេញផែនការនេះ ហើយបន្ទាប់មក គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានរំលាយទៅ

វិញ។ សមាជិកភាពនៃគណៈកម្មាធិការនេះ រួមមាន ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ជាអ្នកដឹកនាំ និងក្រសួងកិច្ចការនារី
ព្រមទាំងក្រសួងផែនការ ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ អាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងធម្មការ

20

និងសាសនា។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (២០១៧) ផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាក់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ គណៈ
កម្មាធិការដឹកនាំតម្រង់ទិសស្តីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងកុមារ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ភ្នំពេញ កម្ពុជា (ទំព័រ viii)
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

បានចូលរៀន កុមារចំណាកស្រុក និងកុមារនៃគ្រួសារចំណាកស្រុក កុមាររស់នៅតំបន់ជនបទ ឬតំបន់ដាច់ស្រយាល

កុមារមកពីសហគមន៍ជ
 នជាតិដើម ឬជាតិពន្ធ ឬសាសនាភាគតិច កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ និងកុមារ
នៅជាមួយម្ដាយជាប់ឃុំ។

ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍សំខាន់ៗទាំងនេះ និងគោលបំណងជារួម ផែនការនេះពណ៌នាលម្អិតលើ

យុទ្ធសាស្រទា
្ត ំងប្រាំ៖
y

ការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ - ដើម្បីធានានូវការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (យុទ្ធសាស្រ្ត
ទី I)

y

ការទប់ស្កាត់បឋម - ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឱ្យបរិយាកាសមិនបង្កភាពអំណោយផល សម្រាប់ឱ្យ
អំពើហិង្សាកើតឡើង (យុទ្ធសាស្រ្ត II)

y

ការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ - ការធានាថា វិស័យទាំងអស់ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះកិច្ចការពារកុមារ
(យុទ្ធសាស្រ្តទី III)

y

ការរៀបចំច្បាប់ និងគោលនយោបាយ - ការធានានូវបរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដែលអាចធ្វើឱ្យ
មានការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ (យុទ្ធសាស្រ្ត IV)

y

ការតាមដានត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ និងវាយតម្លៃ - ការពិនត
ិ យ្ តាមដានដោយប្រង
ុ ប្រយត
័ ្ន និងយ៉ង
ា ត្រម
ឹ ត្រវូ ទៅលស
ើ កម្មភាព

និងលទ្ធផលនានា ការពិនិត្យតាមដានលើវឌ្ឍនភាពទៅតាមលទ្ធផល និងការពិចារណាលើផលប៉ះពា
 ល់ ការ

រៀនសូត្រពអ
ី ្វីដែលអាចដំណើរការទៅបាន និងអ្វីដែលមិនអាចដំណើរការទៅបាន និងការគ្រប់គ្រងច
 ំណេះដ
 ឹង
យ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (យុទ្ធសាស្រ្ត V)។

នៅក្នុងក្របខណ្ឌនយុ
ៃ ទ្ធសាស្រ្តទី I - ការ រូបភាព ១៖ គណៈកម្មការដឹកនាំ និង TWGs នៃផែនការសកម្មភាព

សម្របស
 ម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅខែ

កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មការដឹកនាំម
 ួយត្រូវ

MoSVY

បានក្រសួង ស.អ.យ បង្កើតឡើង ដើម្បស
ី ម្រប
សម្រួលការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ
គណៈកម្មការនេះត្រូវបានដឹកនាំ

។

Steering Committee (SC)

ដោយក្រសួង

ស.អ.យ និងមានអ្នកតំណាងមកពីក្រសួងចំនួន

១២ អង្គការ UNICEF និងអ
 ង្គការមិនមែនរដ្ឋា

Technical Working
Groups (TWGs)

អចិន្ត្រៃយ៍មួយរូប

TWG1

ភិបាល។ គណៈកម្មការដឹកនាំនះេ មានអនុបធា
្រ ន
និងអនុប្រធានបួនរូបផ្សេង

ទៀត។ លេខាធិការដ្ឋន
ា មួយត
 វូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើង

នៅក្រោមគណៈកម្មការដឹកនាំនេះ ដើម្បីអនុវត្ត
ការងាររដ្ឋបាលប្រចាថ
ំ ៃ្ង នៃគណៈកម្មការដឹកនាំ
នេះ។

លើសពីនេះ

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

(TWGs) ច
 ន
ំ ន
ួ បី (
 ដូចការបង្ហញ
ា នៅក្នង
ុ រូបភាព

១) ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងនៅ
 ក្រម
ោ គណៈកម្មធ
ា កា
ិ រ

ដឹកនាំនេះ ដើម្បីអនុវត្ត និងតាមដានត្រួតពិនិត្យ
លើវឌឍ្ នភាពនៅកម
ោ្រ យុទសា
្ធ ស្រន
្ត អ
ៃ ន្តរាគមន៍

នីមួយៗ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ គ ដើម្បីទទួល
បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត)។

Awareness Raising
and Prevention
of VAC

Secretariat
Secretary Chief
Director of Department
of Child Welfare
of MoSVY

TWG2
Services Provision
and Law
Enforcement

TWG3
Legal and Regulatory
Review, Monitoring
and Reporting

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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បន្ថែមលើរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលខាងលើ

ដៃគូសំខាន់ៗនានាបានចូលរួមនៅ
 ក្នុងការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ

រួមមាន អង្គការយូនីសេហ្វ អង្គការសង្គ្រោះក
 ុមារ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា អង្គការផ្លែន
អន្តរជាតិ Friends International និងកម្មវិធីភាពជាដៃគូ សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ ( 3PC) អង្គការ Terre des

Hommes អង្គការសេវាសង្គមកម្ពុជា អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) បណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយក
 ុមារកម្ពុជា
អង្គការបុត្តាភិបាលដើម្បីវឌ្ឍនភាពសង្គម គម្រោងការថែទាំកុមារក្នុងគ្រួសារជាអាទិភាពចម្បង (FCF I REACT) ។

ជាពិសេសអង្គការយូនីសេហ្វ បានដើរតួនាទីសំខាន់ផ្តល់ការគំាទ្រដល់គណៈកម្មការដឹកនាំ ដើម្បីសម្របសម្រួល និង
ដឹកនាំការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព។

ផែនទីអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដូចក
 ្នុងរ ូបភាព ២ ផ្តល់ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ រួមមាន ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា អង្គការយូនីសេហ្វ និងដៃគូអនុវត្ត ដូចបានរៀបរាប់ខា
 ងលើ។ បន្ថែមពីនេះ មានតួអង្គដែលច
 ូលរួមក្នុងសកម្មភាព
កិច្ចការពារកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា ដូចមានក្នុងឧ
 បសម្ព័ន្ធ E។
រូបភាព ២៖ ផែនទីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

UN WOMEN

WHO

End Violence
against children
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ផែនការសកម្មភាពនេះមានវិសាលភាពទូទាំងប្រទេស ហើយការអនុវត្តកម្មវិធីនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពបានធ្វើក្នុង

រាជធានី ខេត្តគោលដៅខុសៗគ្នា រួមមាន រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ព្រះសីហនុ សៀមរាប បាត់ដំបង ក្រចេះ រតនគីរី

មណ្ឌលគីរី កំពង់ចាម ស្ទឹងត្រែង ព្រះវិហារ ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ ព្រៃវែង និងខេត្តកំពត។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់តម្លៃនៃផែនការសកម្មភាពនេះ និងធនធានដែលត្រូវចំណាយនៅក្នុងការលើកផែនការថវិកា

និងការអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ ក្រសួងនានាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការលើកសំណើរថវិកាស
 ម្រាប់សកម្មភាពទប់ស្កាត់ និង
ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ តាមរយៈការគាំទ្រពីថវិកាជាតិ ឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន អង្គការសង្គមស៊ីវិល
និងម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀត។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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គោលបំណង និងលទ្ធផល

ផលប៉ះពាល់ជារួមនៃផែនការសកម្មភាព មានដូចតទៅ៖ "អំពើហិង្សាល
 ើកុមារទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជាពិសេសកុមារ

ទាំងឡាយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ តាមរយៈកំណើនកិច្ចអន្តរាគមន៍ក
 ្នុងការទប់ស្កាត់ ការពង្រឹងការ

ឆ្លើយតប កំណើននៃការទទួលបានសេវាដែលមានគុណភាព និងតា
 មរយៈការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ជាពហុវិស័យ។
y

សូចនាករលទ្ធផលទី១៖ ការកាត់បន្ថយប្រេវ៉ាឡង់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទដែលកុមារនៅកម្ពុជា
ជួបប្រទះ

y

សូចនាករលទ្ធផលទី២៖ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដល
ែ មន
ិ គាំទគ
្រ ប
្រ ទ
់ ម្រងនអ
ៃ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រនៅក្នង
ុ គប
្រ ់
បរិបទ (ផ្ទះ សាលារៀន សហគមន៍)"។

សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តនីមួយៗ ផែនការនេះកំណត់នូវគោលបំណងដូចខាងក្រោម និងពន្យល់លម្អិតអំពី លទ្ធផល

ជាទីចង់បាន ដែលមានរាយនាម នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ គ៖
y

យទ
ុ សា
្ធ ស្រទ
្ត ី ១៖ ការសម្របសម្រល
ួ និងកិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ - កាត់បន្ថយអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រតាមរយៈក្របខណ្ឌ
ស្ថាប័នជាពហុ

វិស័យសម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ ដែលសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តទប់ស្កាត់បឋម និងការឆ្លើយតប
ជាមួយក្រសួង និងស្ថាប័នផ្សេងៗ ដោយផោ្តតលើតួអង្គ និងបរិបទសំខាន់ៗសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាន

y

យុទ្ធសាស្រ្តទី ២៖ ការទប់ស្កាត់បឋម - កាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារនៅតាមផ្ទះ សាលារៀន សហគមន៍ និង
ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រទប់សា្កត់បឋមដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈពហុវិស័យ
រវាងក្រសួង និងសា្ថប័ននា
 នា ដោយផ្ដោតលើតួអង្គ និងវិស័យសំខាន់ៗ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូវិជ្ជមាន

y

យុទ្ធសាស្រ្តទី ៣៖ ការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ - ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារតាម
រយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវាសង្គម (សុខភាព អប់រំ យុត្តិធម៌ និងកិច្ចការពារកុមារ) នៅក្នុងការ
ផ្តល់សេវាដែលមានគុណភាព ដើម្បីការពារកុមារី និងកុមារាដែលធ្លាប់ទទួលរង ឬជួបប្រទះ ឬដែលប្រឈមនឹង
អំពើហិង្សា

y

យុទ្ធសាស្រ្តទី ៤៖ ការរៀបចំច្បាប់ និងគោលនយោបាយ - កាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារ តាមរយៈការពង្រឹង

ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការពារកុមារពីគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា ការរំលោភ
បំពាន និងការមិនអើពើ
y

យុទ្ធសាស្រ្តទី ៥៖ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ - កាត់បន្ថយអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ តាមរយៈការបង្កើត

ប្រព័ន្ធគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយស
 ម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរាយការណ៍អំពី
អំពើហិង្សា ដែលកុមារនៅកម្ពុជាជួបប្រទះ។
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ក្របខណ្ឌ លទ្ធផល និងទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ

ក្របខណ្ឌលទ្ធផល ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោ
 យយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលបំណងនីមួយៗ និងបន្ទាប់មកដោយលទ្ធផល

និងសូចនាករលទ្ធផល ជាមួយនឹងតារាង ដែលគ្របដណ្ដបល
់ ើលទ្ធភាពបឋម សូចនាករពាក់ព័ន្ធ និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយនឹងសូចនាករទាំងនេះ ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ និងពេលវេលាសម្រាប់ផែនការសកម្មភាពរយៈពេលប្រាំឆ្នាំនេះ។

ក្របខណ្ឌលទ្ធផលនេះបា
 នទទួលភស្តុតាងពីទ
 ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ (ToC) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ២០១៧

ហើយបន្ទាប់មក ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផ
 ែនការសកម្មភាពនេះផ្ទាល់ (សូមយោងទៅកាន់ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ ដើម្បីពិនិត្យមើល
ToC ពេញលេញ)។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ទ្រស
ឹ ន
ី្ដ កា
ៃ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ (ToC) ដល
ែ ត្រវូ បានបង្ហញ
ា នៅក្នង
ុ ផន
ែ ការសកម្មភាពដើមប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ់ និងឆ្លយ
ើ តបចំពោះអព
ំ ើ

ហិង្សា លើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ គឺជាទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតប្រទេស ហើយលើសពីវិសាលភាពរបស់ផែនការ
សកម្មភាពនេះ។ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ រៀបចំទ
 ស
ឹ្រ ន
ី្ដ កា
ៃ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ ការអនុវត្តលៗ
្អ ដល
ែ មានស្រប
ា នៅ
់ ក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា ពាក់ពន
័ ន
្ធ ឹង

ការទប់ស្កាត់ និងកា
 រឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ត្រូវបានយកមកពិចារណា រួមទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពីអំពើហិង្សាល
 ើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា និងឯកសាររបស់ UNICEF ស្ដីពី "យុទ្ធសាស្រ្តប្រាំមួយសម្រាប់

សកម្មភាព"21 និងឯកសារយុទសា
្ធ ស្រ្ត INSPIRE។22 ToC នះេ បានពិចារណាលើគោលនយោបាយជាតិពាក់ពន
័ ្ធ រួមមាន
ផែនសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើស្រ្តី ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨23 និងផែនការសកម្មភាព

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកុមារតូច ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨24 ហើយបានពិចារណាផងដែរលើទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរសកលរបស់
UNICEF សម្រាប់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត25 និងកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់ UNICEF (ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨)26
ជំហានដំបូង គឺត្រូវរៀបចំក
 ្របខណ្ឌទស្សនទាន ដើម្បីពិចារណាលើកត្តាកំណត់សំខាន់ៗនៃអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែល
ទទួលបានព័ត៌មានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពស
ី ំណេរជាអន្តរជាតិ ប៉ុនក៏
្តែ បានមកពីកា
 រសិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ

ឆ្នាំ២០១៣ ផងដែរ និងកត្តានានា ដែលអាចកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បន្ទាប់មក យុទ្ធសាស្រ្ត
សំខាន់ៗត្រូវបានកំណត់ និងពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលា នៅឆ្នាំ២០១៦ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលាទាំងនេះ
មានការចូលរួមពីម
 ន្រ្តីថ្នាក់ជាតិ រាជធានីខេត្ត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកពីផ្នែកសង្គមស៊ីវិល ហើយបានជួយក
 ្នុងការផ្ដល់ជា
 
ភស្តុតាង សម្រាបកា
់ រងាររបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំនួនបួន ដែលបន្តអនុវត្តកា
 ររៀបចំផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ នៅ
ក្រោមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំកិច្ចការអំពើហិង្សាល
 ើស្រ្តី និងអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ។

ទ្រស
ឹ ន
ី្ដ កា
ៃ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ មានបំណងដរើ តួនាទីជាក្របខណ្ឌមគ្គទ
ុ ស
េ ក៍ សម្រប
ា កា
់ រឆ្លយ
ើ តបចំពោះអព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លក
ើ មា
ុ រ។

ដោយសារថា ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារគឺជាផែនការសំខាន់សម្រាប់

រៀបចំក
 ម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនៅកម្ពុជា ភាពស្របគ្នារវាងToC និងផែនការសកម្មភាព

នេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញថា ជាគន្លឹះ សម្រាប់ ផែនការសកម្មភាពនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តផែនការ
សកម្មភាពនេះ ជួយក្នុងការធ្វើតេស្តសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ដែលមាននៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ។ ជាលទ្ធផល មានការរំពឹង

ថា ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់នៅពេលររៀបចំផែនការសកម្មភាព
បន្ទាប់។

21

https://www.unicef.org/publications/files/Ending_Violence_Against_Children_Six_strategies_for_action_EN_9_
Oct_2014.pdf

22

23
24

https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
https://cambodia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NAPVAW2014-2018%28Eng%29.pdf
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/cambodia_early_childhood_national_action_
plan_2014-2018.pdf

25

https://www.unicef.org/strategicplan/files/2014-CRP_14-Theory_of_Change-7May14-EN.pdf

26

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Child%20Protection%20UNICEF%20Country%20Programme.pdf

20

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

3

វត្ថុបំណង គោលបំណង និងអ
 ្នកប្រើប្រាស់
ការវាយតម្លៃ

វត្ថុបំណងនៃការវាយតម្លៃនេះ គឺដើម្បី "ស្វែងយល់និងវាស់វែងកម្រិតនៃការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ

និងតើផែនការនេះអនុវត្តបានល្អកម្រិតណាក្នុងការដោះស្រាយអំពើហិង្សាល
 ើ

កុមារ"។ នេះជាការវាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពទាំងមូល មិនមែនជាការវាយតម្លៃសកម្មភាពនៅក្នុងផែនការឡើយ។
ចរិតស
 ង្ខេបនៃការវាយតម្លៃនេះបានពិចារណាលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការ
សិក្សារៀនសូត្រ ន
 ឹងផ្ដល់ភស្តុតាង សម្រាប់ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់ ។

ស្របពេលដែលការវាយតម្លៃបែប

ដូចការបញ្ជាក់នៅក្នុង ToR (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ភ) គោលដៅនៃការវាយតម្លៃគឺដើម្បី៖

1> វាយតម្លៃថា តើផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនេះ សម្រេចបាននូវ

គោលបំណងជាក់លាក់របស់ខ
 ្លួនបា
 នកម្រិតណា (រួមទាំងកា
 រកំណត់នូវកត្តាបង្កលក្ខណៈ ឧបសគ្គ និងកា
 ររាំង
ស្ទះនានា) ដោយពិចារណាទាំងលើមុំនៃកិច្ចការពារ និងការឆ្លើយតប ព្រមទាំងវាយតម្លអំ
ៃ ពីកម្រិតដែលការ
រៀបចំ តួនាទីដឹកនាំ និងរចនាសម្ព័នន
្ធ ៃផែនការសកម្មភាពនេះ បានប្រើប្រាស់ធនធាន និងភាពជាដៃគូនានា

ដែលជយ
ួ ដល់ការស្វង
ែ រកមតិគាទ
ំ ្រ និងមានឥទ្ធព
ិ លផ្នក
ែ គោលនយោបាយ ដល
ែ ប្រប
ើ ស
ា្រ ជា
់ ភស្តតា
ុ ងសម្រប
ា ់
ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយ។

2> ពិនតិ យ្ ឡើងវិញ និងផ្ទៀងផ្ទតា យុ
់ ទសា
្ធ ស្រ្ត និងសកម្មភាពនានា ដល
ែ ត្រវូ បានអនុវត្តដម
ើ ប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ់ និងឆ
 យ
ើ្ល តប
ចំពោះអំពើហិង្សាលើក
 ុមារ តាមរយៈផែនការសកម្មភាពនេះ ផ្ទៀងផ្ទាតទ
់ ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ និងកសាងទ្រឹស្ដី
នៃសកម្មភាព ដោយពិចារណាលើក្របខណ្ឌសកល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្រ្តនានា ដូចជា យុទ្ធសាស្រ្ត
INSPIRE។

3> វាយតម្លភាពពាក់
ៃ
ព័ន្ធ ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរន្តរភាព និងផលប៉ះពាល់ នៃការគាំទ្រ ដែលអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិ

និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងតាមរយៈក្រសួងនានា រួមទាំងការគាំទ្ររបស់អង្គការយូនីសេហ្វ និងដៃគូអនុវត្ត
ដទៃទៀត បានផ្ដល់ ចំពោះការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាព នេះ។

4> ពិនិត្យលើភា
 ពជាប់ទាក់ទងគ្នានៃផែនការសកម្មភាព

ការសម្របសម្រួល ទំនាក់ទំនងពហុវិស័យ និងទ
 ំនាក់

ទំនងបំពេញបន្ថែមគ្នារវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងកំណត់រ កមូលហេតនា
ុ នា ដែលបង្កលក្ខណៈ ឬបង្កបញ្ហា
ប្រឈមចំពោះការសម្របសម្រួលប្រកបដោយជោគជ័យ។

5> ចងក្រងឯកសារអំពីបទពិសោធដែលទទួលបាន ការអនុវត្តល្អៗ និងនវានុវត្តន៍នានា។
6> ផ្ដល់សេចក្ដីសន្និដ្ឋានដ៏សមហេតុផលនានាដោយផ្អែកលើរបកគំហើញ និងដែលគាំទ្រដោយភស្តុតាង និង
អនុសាសន៍ច្បាស់លាស់ ជាក់លាក់ និងអាចស្ដែងចេញជាសកម្មភាពបាន ដើម្បីពង្រឹងកា
 រអនុវត្តផ
 ែនការសកម្ម
បច្ចុប្បន្ន និងផ
 ្ដល់ជាភស្តុតាងសម្រាបរ
់ ៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់ ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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វិសាលភាពសំខាន់នៃការវាយតម្លៃនេះ គឺនៅកម្រិតផែនការជារួម ដែលទទួលបានភស្តុតាងបន្ថែមពីការវិភាគលើ

វិធានការកម្រិតគម្រោងចំនួនប្រាំបីនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះ ៖ ក) សៀវភៅណែនាំស្តីពីការថែទាំសុខភាពកុមាររង

គ្រោះដោយអំពើហិង្សា ខ) យន្តការយុត្តិធម៌កុមារមេត្រី រួមទាំងគោលការណ៍ណែនាំបង្វែរ និងនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំដើម្បី

ការពារកុមារ គ) កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារតាមវត្តអារ៉ាម ឃ) សេវាកិច្ចការពារកុមារដែលផ្ដល់ដោយ 3PC ង) ផែនការ
សកម្មភាពថ្នាក់ខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជ
 ំទង់ នៅខេត្តរតនគិរី ច)

យុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិស្តីពីការទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទ (Cambodia PROTECT) ឆ) កម្មវិធកា
ី រដាក់

វិន័យបែបវិជ្ជមានតាមសាលារៀន ជ) កម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន។ វិសាលភាព នៃពេលវេលាវាយតម្លៃនេះបាន
ពិចារណាលើរយៈពេលនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២០។ វិសាល

ភាពផ្នែកទីតាំងភូមិសាស្រ្តនៃការវាយតម្លៃបានគ្របដណ្ដប់នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាមួយនឹងកា
 រផ្តោតជា
ពិសេសទៅលើ

រាជធានី ខេត្តចំនួនប្រាំមួយ ដូចបានបញ្ជាក់ដោយលក្ខខណ្ឌយោងការងារ (ខេត្តបាត់ដំបង កណ្ដាល
រាជធានីភ
 ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ សៀមរាប និងរតនគីរី) ដែលត្រូវបានប្រមូលទិន្នន័យ។

អ្នកប្រើប្រាសច
់ ម្បងនៃការវាយតម្លៃនេះ រួមមានទីភ្នាក់ងារដែលត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ និង

អ្នកដែលនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆើ្លយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ
២០២២-២០២៦ រួមមាន អង្គការយូនីសេហ្វ និងដៃគូអនុវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត។

អ្នកប្រប
ើ ស
្រា កា
់ រវាយតម្លផ
ៃ ស្ ង
េ ទៀតដែលអាចអានរបាយការណ៍ និងបប
ើ្រ ស
្រា រ់ បកគំហញ
ើ នះេ រួមមានអ្នកពាក់ពន
័ ្ធ

យ៉ាងច្រើន ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារកុមារនៅកម្ពុជា រួមទាំងអ
 ្នកមានសិទ្ធិ (កុមារី និងកុមារា សិស្សានុសិស្ស

យុវវ័យ យុវជន និងសកម្មជនយុវជន ឪពុកម្ដាយ អ្នកថែទាំ) និងអ្នកមានភារកិច្ច ដូចការបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ង។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

4
4>1

វិធីសាស្រ្ត និងដំណើរការអនុវត្ត

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ការវាយតម្លៃនេះត
 ្រូវបានធ្វើឡើងចា
 ប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ និងបានបញ្ចបនៅ
់ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដោយចែក

ចេញជាបីជំហាន៖ i) ដំណាក់កាលផ្ដើមដំបូង (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០) ii) ដំណាក់កាល

ស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលទ
 ិន្នន័យ (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០២១) iii) គំហើញបឋម និងការសរសេរសេចក្ដី
ព្រាងរបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍ចុងក្រោយ (ខែមករា ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)។
ការវាយតម្លៃមានគោលបំណងអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើទ្រឹស្តី

រួមជាមួយការចង្អុលបង្ហាញដែលផ្តល់ដោយ

TOR ។ ទោះយ៉ាងណា ដូចដែលបានពិពណ៌នាយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងផ្នែកទី៥ ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរជាទូទៅ (ToC)
ចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារដែលជាមូលដ្ឋានដំបូង

នៃផែនការសកម្មភាពមិនបានជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ការអនុវត្តជាក់

ស្តែងន
 ៃផែនការសកម្មភាពទេ។ ការអនុវត្តមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅនឹង - និងមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
ធៀបនឹងទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរឡើយ។ ជាលទ្ធផល ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ មិនអាចដើរតួនាទីជាមគ្គុទេសក៍មានប្រយោជន៍

សម្រាប់ការវាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពទេ។ លើសពីនេះទៀត ការស្ថាបនាឡើងវិញនូវទ្រឹស្តីនៃសកម្មភាពគឺមិនទាក់
ទងទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្តែងដែលប្រឈមនឹងផែនការសកម្មភាពនោះទេ៖ ការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរវាងទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ
និងផែនការសកម្មភាព។ ដូច្នេះអ្នកវាយតម្លៃបានប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលនៃផែនការសកម្មភាពសម្រាប់វាយតម្លៃ
ការអនុវត្តពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូរបស់ខ្លួនប្រើដើម្បីណែនាំការអនុវត្តនិងពិចារណាលើការអនុវត្ត។

ការវាយតំលៃពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវពហុកម្រិតដែលផ្តោតលើថ្នាក់ជាតិនិងវិភាគដំណើរការនិងលទ្ធផលនៅថ្នាក់

ក្រោមជាតិនៅ
 ទីតាំងដែលបានជ្រើសរើស។ ការវាយតម្លៃនេះ បានអនុវត្តតាមអភិក្រមពហុវិធីសាស្រ្តដោយគ្មានការ
ពិសោធន៍។
 ការវាយតម្លន
ៃ ះេ បានបញ្ចល
ូ នូវបង្គន
ំុ ស
ៃ ម្ភរា នានា និងការពិនត
ិ យ្ លើឯកសារ រួមទាំងឯកសារពគ
ី ម្រង
ោ ច
ន
ំ ន
ួ 

ប្រាំបីដូចការរៀប រាប់ខាងលើ ដែលត្រូវបានយកមកពិចារណាយ៉ាងលម្អិត ការសម្ភាសជាមួយអ្នកមានភារកិច្ចយ៉ាងច្រើន
នៅថ្នាក់ជាតិ មូលដ្ឋាន និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រាជធានី ខេត្ត និងអ្នកមានសិទ្ធិ និងសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ អភិក្រមជា
រួមត្រូវបានបង្ហាញផ្លូវដោយ ការផ្ទៀងផ្ទាត់គំហើញពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា សមាជិកក្រុមចម្រុះធ្វើការព្រមព្រៀងលើគំហើញ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍ ការធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង្កើតសេចក្ដីសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងស្រួល
និងការធានានូវការស្ដាប់លឺសម្លេងជាច្រើន។

ទាំងអស់នេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យការវាយតម្លៃមានប្រយោជន៍តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត

ផ្តោតលើការប្រើប្រាស់។ ការវាយតម្លៃត្រូវបានកំណត់ដោយការចូលរួមយ៉ាងហ្មត់ចត់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈ៖ i)

ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ខ្ពស់ទូទាំងការវាយតំលៃ។ ii) បន្ថែមការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត ដៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ iii) ការពិភាក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងជាក្រុមជាមួយអ្នកមានសិទ្ធិ និង iv) ធានាថាភាគីពាក់

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ព័ន្ធបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតអនុសាសន៍សម្រាប់ផែនការសកម្មភាព។ ក្រុមវាយតម្លៃបានធ្វើសិក្ខាសាលា27 ដែលមាន
រយៈពេលកន្លះថ្ងៃចំនួន៤ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយ ដើម្បីបង្ហាញពីការរកឃើញ ការសន្និដ្ឋាន ហើយបន្ទាប់មកពិភាក្សា

លើសេចក្តីព្រាងអនុសាសន៍ ដើម្បីជំរុញដំណើរការនៃការបង្កើតអនុសាសន៍រួមគ្នា។ ពេញមួយដំណើរការវាយតម្លៃ

ផែនការប្រមូលទិន្នន័យនៅថ្នាក់ជាតិនិងខេត្តត្រូវបានចែករំលែកជាប្រចាំជាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងវាយតម្លៃ (EMT) និងការ
ប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍រៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនិងលទ្ធផល។

វិធីសាស្ត្រនៃការវាយតម្លៃនេះបានធានាថា ការប្តេជ្ញាចិត្តស្នូលរបស់ UNICEF ត្រូវបានពិចារណាពីដើមដល់ចប់ រួម

ទាំងការប្តេជ្ញាចិតដោ
្ត យផ្តោតលើការវាយតម្លៃ (ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ សុចរិតភាព និងភាពស្មោះត្រង់

ភាពចបា
្ ស់លាស់ និងភាពធ្វឱ
ើ យ្ ជឿជាក់បាន និងអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋន
ា នៃការអនុវត្តលៗ
្អ ) និងការប្តេជច
្ញា ត
ិ ច
្ត ពោ
ំ ះដំណរើ 
ការ ដែលមានបំណងពង្រឹងគោលនយោបាយ និងការរៀបចំកម្មវិធី តាមរយៈការអនុវត្តអ
 ភិក្រមផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្ស

សម្រាប់ការវាយតម្លៃ តាមរយៈការយកចិតទ
្ត ុកដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះយេនឌ័រ និងសមធម៌ និងតាមរយៈការពិចារណា
ដោយផ្ទាល់លើភាពងាយរងគ្រោះ និងការផាត់ចេញ។

4>2

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសំណួរសម្រាប់ការវាយតម្លៃ

ដូចការកំណត់លម្អិតនៅក្នុង TOR ការវាយតម្លៃនេះ ត្រូវបានដឹកនាំដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃ

OECD/ DAC ដូចខាងក្រោម៖
y

ភាពពាក់ព័ន្ធ មានបំណងកំណត់ថា តើការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះជាបន្តបន្ទាប់ ស្របជាមួយ

នឹងតម្រ
 ូវការពិតប្រាកដ និងសិទ្ធិរបស់ក
 ុមារកម្ពុជា ព្រមទាំងគោលនយោបាយនិងអាទិភាពជាតិកម្រិតណា និង
តើគោលបំណងនានានៃផែនការសកម្មភាពនេះពិតជាមានលក្ខណៈប្រាកដប្រជាដែរឬទេ។ ភាពពាក់ព័នក
្ធ ៏មាន
បំណងវាយតម្លដោយអនុ
ៃ
លោ
 មទៅតាមយុទ្ធសាស្រ្តជាក់លាក់ជាសកល និងរបស់ UNICEF ដើម្បីប្រឆាំងអ
 ំពើ

ហិង្សាល
 ើកុមារ ព្រមទាំងភា
 ពស័ក្តិសមនៃការរៀបចំផ្នែកស្ថាប័ន ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ការអនុវត្ត
ផែនការសកម្មភាពនេះ។ ការចូលរួមជា
 ក់ស្ដែងរបស់អ្នកមានសិទ្ធិ ទីមួយគឺកុមារ នៅក្នុងការកំណត់ និងការ
អនុវត្តផែ
 នការសកម្មភាពនេះក៏ត្រូវបានវាយតម្លៃផងដែរ
y

ប្រសិទ្ធភាពនៃការគាំទ្រ ដែលផ្ដល់ដោយដៃគូជាតិសំខាន់ៗ និង UNICEF ចំពោះការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

នេះ ពោលគឺកម្រិតនៃការសម្រេចបានលទ្ធផលដែលត្រូវរំពឹងទុក ដែលជាហេតុជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាន
ដ៏រឹងមាំ សម្រាប់អ្នកទ
 ទួលផល ដែលជាគោលដៅនៃលទ្ធផលមួយ និងកត្តានានា ដែលបានសម្របសម្រួល ឬ
រារាំងដ
 ល់សមិទ្ធផលបែបនេះ
y

ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាដែលបំណងចម្បងរបស់ ToR គឺផ្តោតលើភា
 ពជាប់ទាក់ទងគ្នាខាងក្រៅ ពោលគឺ សង្គតិភាព

និងការរួបរួមគ្នានផែ
ៃ នការសកម្មភាពនេះជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍នានា ដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាល ឬដៃគូដទៃ
ទៀត។ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នានេះបានរួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃលើភាពបំពេញបន្ថែមឱ្យគ្នា សុខុដុមនីយកម្ម និង
ការសម្របសម្រល
ួ ជាមួយផែនការដទៃទៀត ព្រមទាំងសមត្ថភាពនកា
ៃ របង្កត
ើ ភាពជាដគ
ៃ ប
ូ ក
្រ បដោយជោគជ័យ។

ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នានេះក
 ៏រួមមានការវិភាគលើភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាផ្ទៃក្នុង ដែលឆ្លើយតបចំពោះទំនាក់ទំនង និង
ភាពបំពេញបន្ថែមឱ្យគ្នរវាងវិ
ា
ធានការផ្សេងៗនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះផងដែរ
27

i) on 15th of March with the International Reference Group; ii) on the 17th of March with the staff of UNICEF
Cambodia; iii) on the 18th of March with the Adolescent and Youth Reference Group (AYRG); and on the 23rd of
March with the TWG3 of the Action Plan. During the mettings, the App Mentimeter have been used by the
evaluators in order to engage all the participants in the workshops and obtain their opinions on the draft
recommendations using live polls.
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

y

ស័ក្តិសិទ្ធភាព មិនបានផ្តោតលើស
 ័ក្តិសិទ្ធភាព នៃការចំណាយ និងការព្យាករណ៍អំពីការចំណាយ គណនេយ្យភាព

ជុំវិញការរៀបចំថវិកានិងការចំណាយឡើយ ប៉ុនផ្ត
្តែ ោតលើភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ នោះគឺ ការប្រើប្រាស់ធនធាន
យ៉ាងល្អបំផុត។ ការធ្វើបែបនេះមានសង្កតិភាពជាមួយនឹងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃការវាយតម្លៃលើ
ផែនការសកម្មភាព ជារួម ជាជាងលើភាពលម្អិតន
 ៃសមាសធាតុផ្សំផ្សេងៗនៃផែនការសកម្មភាពនេះ
y

ផលប៉ះពាល់បានសំដៅដល់ទាំងវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកកាត់បន្ថយប្រេវ៉ាឡង់ន
 ៃអំពើហិង្សាលើកុមារ ការបង្កើន
ការឆ្លយ
ើ តបចំពោះអព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ និងការពង្រង
ឹ សមត្ថភាពស្ថប
ា ន
័ ក
ង
ុ្ន ការផ្ដលកា
់ រឆ្លយ
ើ តប។ ការពិចារណាត្រវូ បាន
ផ្ដល់សញ្ញាដំបូងនៃការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះនិយាម និងអាកប្បកិរិយា ជាមួយនឹងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដែលត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុនអំពី និន្នាការ ដែលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់

y

និរន្តរភាពនៃលទ្ធផលវិជ្ជមានរបស់ផែនការសកម្មភាពនេះគឺ

លទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាបន្តបន្ទាប់

ក្នុងរយៈពេលវ
 ែង ដោយរដ្ឋាភិបាលមានភាពជាម្ចាស់យ៉ាងពេញលេញ។

បន្ថម
ែ លើនះេ ការវាយតម្លន
ៃ ះេ បានពិចារណាយ៉ង
ា ត្រម
ឹ ត្រវូ ទៅលើខម
ឹ្ល សារលក្ខណៈប្រទាក់កឡា
្រ គ្នដ
ា ច
ូ ខាងកម
ោ្រ ៖
y

យេនឌ័រ សិទ្ធិមនុស្ស និងសមធម៌ នោះគឺ តើផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា
កុមារបានបញ្ចូលគោលការណ៍យេនឌ័រ សិទ្ធិមនុស្ស និងស
 មធម៌នៅ
 ក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តវ ិធានការរបស់
ខ្លួនក្នុងកម្រិតណា ព្រមទាំងតើផែនការសកម្មភាពនេះពិតជាបានលើកកម្ពស់ និងសម្រេចបានសមធម៌ យេនឌ័រ

សមភាព និងការលើកកម្ពសស
់ ិទ្ធិមនុស្ស រួមទាំងប
 រិយាប័នក
្ន ្រុមងាយរងគ្រោះបំផុត ដូចជា កុមារមានពិការភាព
ក្នុងកម្រិតណា។

ម៉ាទ្រិចនៃការវាយតម្លៃនេះ (EM) ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលផ្ដើមដំបូង និងត្រូវបានប្រើ

ប្រាស់ជាក្របខណ្ឌការងារមួយ ដើម្បីប្រមូល វិភាគ និងវាយតម្លៃទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន ដើម្បីឆ្លើយសំណួរនៃការវាយតម្លៃ។

ក្រុមវាយតម្លៃបានប្រើប្រាស់ម៉ាទ្រិចនេះជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងនាមជាឧបករណ៍ម
 ួយ សម្រាបកា
់ ររៀបចំប្រព័ន្ធនៃដំណើរការ
ប្រមូលទិន្នន័យ កំណត់ភាពខ្វះចន្លោះច
 ំពោះភស្តុតាង និងរៀបចំការប៉ាន់ប្រមាណបែបវាយតម្លៃយ៉ាងច្បាស់លាស់។

សំណួរចម្បងៗសម្រាប់ការវាយតម្លៃនៅក្រោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស
 ម្រាប់ការវាយតម្លៃនីមួយៗ ត្រូវបានសង្ខេបនៅ
 

ក្នុងតា
 រាងខាងក្រោម ចំណែកឯតារាងម៉ាទ្រីចវាយតម្លៃ (EM) គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (សំណួររង ប្រភពព័ត៌មាន។ល។)
មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ក។

តារាង ១៖ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស
 ម្រាប់ការវាយតម្លៃ និងសំណួរចម្បងៗ
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

សំណួរសម្រាប់ការវាយតម្លៃ

ចំនួនសំណួររង

ភាពពាក់ព័ន្ធ

តើផែនការសកម្មភាពនេះមានភាពស័ក្តិសមកម្រិតណាក្នុងកា
 រទប់

៦

ប្រសិទ្ធភាព

តើការគាំទ្រដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាល និង UNICEF និង

៦

ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ?

ដៃគូផ្សេងទៀត មានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា នៅក្នុងកា
 រសម្រេចបាន
លទ្ធផលនៃផែនការសកម្មភាព?

ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា

តើមានការរួបរួមគ្នា និងអ
 ន្តរទំនាក់ទំនងគ្នាកម្រិតណា រវាង

៤

ស័ក្តិសិទ្ធភាព

តើការគ្រប់គ្រងផែនការសកម្មភាពមានស័ក្តិសិទ្ធភាពកម្រិតណា

៤

អន្តរាគមន៍ន
 ៃផែនការសកម្មភាពនិងអន្តរាគមន៍ដទៃទៀត។

ក្នុងការធានានូវកា
 រប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងទាន់ពេលវេលា និង
ប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព ?

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ផលប៉ះពាល់

តើអ្វីខ្លះជាលទ្ធផលនៃផែនការសកម្មភាពនេះ វិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន

៥

និរន្តរភាព

តើផលប្រយោជន៍នៃផែនការសកម្មភាពមាននិរន្តរភាពកម្រិតណា?

៣

ការពិចារណាលក្ខណៈ

តើផែនការសកម្មភាពនេះរួមចំណែកចំពោះការសម្រេចបានសិទ្ធិ

៣

ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា

4>3

ជាចេតនា ឬអចេតនា?

នានាដែរឬទេ និងតើផែនការនេះបានគ្របដណ្ដបទៅ
់ ដល់ក្រុមខុសៗ
គ្នានៅក្នុងលក្ខណៈសមស្របឬទេ?

ការប្រមូលទិន្នន័យ

ការវាយតម្លៃនេះបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យខ
 ុសៗគ្នា៖

ការពិនត
ិ យ្ ឯកសារ៖ ឯកសារយ៉ង
ា ច្រន
ើ ត្រវូ ក្រម
ុ វាយតម្លបា
ៃ នប្រមល
ូ ពិនត
ិ យ្ និងគូសចំណានៅ
ំ ទូទាង
ំ គ្របដ
់ ណា
ំ
ក់កាល

ទាំងអស់ រួមមាន៖ ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត និងឯកសារកម្មវិធីនៃផែនការសកម្មភាពនេះ របាយការណ៍ផ្សេងៗ ឯកសារ

ចងក្រងអំពីចំណេះដឹង ឯកសាររបស់ក្រសួង ស.អ.យ និងក្រសួងដទៃទៀត ការវាយតម្លៃ និងការវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹង
ឯកសាររបស់ទីភ្នាក់ងារ អង្គការសហប្រជាជាតិដទៃទៀតស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅកម្រិតអន្តរជាតិ តំបន់ និងជាតិ

របាយការណ៍របស់ដៃគូ និងម្ចាស់ជំនួយពាក់ព័ន្ធ សំណេរពីមុនមក និងគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធ។ បញ្ជីនៃឯកសារ ដែលត្រូវ
បានពិនិត្យមើល មាននៅក្នុងឧ
 បសម្ព័ន្ធ ឆ។ ដូចការរៀបរាប់ខាងលើ គម្រោងចំនួនប្រាំបត
ី ្រូវបានវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។

ការសម្ភាសពាក់កណ្ដាលរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួន និងក្រុមគោលដៅ28៖ ដោយសារការរិតត្បិតចំពោះការធ្វើ

ដំណើរដោ
 យសារជំងឺកូវីដ ១៩ ប្រធានក្រុមវាយតម្លៃមិនអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយ ហេតុនេះ
គាត់បានធ្វើការសម្ភាសពីចម្ងាយជា
 មួយអ្នកពាក់ព័ននៅ
្ធ ថ្នាក់ជាតិ។

ដោយសារគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលបែបនេះ

ការសម្ភាសទល់មុខគ្នាជាមួយអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធផ្នែកស្ថាប័ននៅ
 រាជធានីភ្នំពេញក៏មិនអាចធ្វើបានផងដែរ ហេតុនេះ ជម្រើស
ដ៏ល្អ គឺទីប្រឹក្សាជាតិព
 ីររូបបា
 នធ្វើការសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ឬទូរស័ព្ទ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
រហូតដល់ពាក់ក
 ណ្ដាលខែមករា។

រូបភាព ៣៖ កុមារងាយរងគ្រោះដែលបានចូលរួមនៅ
 ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ

Children living in and reintegrated from alternative care
Children in contact with the law
Children living on the street
Children affected by migration
Children in contact with the law
Children with disabilities
0
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សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពី វិធីសាស្រ្តប្រមូលទិន្នន័យ សូមពិនិត្យមើលឧបសម្ព័ន្ធ ជ។ ឧបករណ៍ទាំងអស់ ដែលត្រូវបានប្រើ
ប្រាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលប្រមូលទិន្នន័យមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឈ។

26

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទីប្រឹក្សាជាតិនៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងប្រាំមួយ ដែល

ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង TOR (រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប រតនគីរី)29៖

ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លើកលែង ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់
ថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រុមវាយតម្លៃបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមនុស្សចំនួន ២១៣នាក់ (ស្រី្ត ៨២នាក់ បុរស

៦៩នាក់ និងកុមារ ៦២នាក់ ក្នុងនោះកុមារី ៣៧នាក់) នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈការសម្ភាសពាក់កណ្ដាល

រចនាសម្ព័ន្ធពីចម្ងាយ និងការសម្ភាសទល់មុខគ្នា និងការពិភាក្សាក្រុមគោលដៅ (FGDs)។ អ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមានអ្នក

មានសិទ្ធិ អ្នកមានភារកិច្ច និងមន្រ្តី និងសកម្មជនដែលត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុន។ អ្នកមានភារកិច្ច និងមន្រ្តី និង
សកម្មជនដែលត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុន ត្រូវបានជួបនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់រាជធានីខេត្ត និងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ ចំណែកឯអ្នក
មានសិទ្ធិត្រូវបានជួបនៅ
 ថ្នាក់សហគមន៍។

ជាពិសេស

ភាពងាយរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ

ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព ៣ ដែលតំណាងឱ្យក
 ុមារងាយរងគ្រោះ ដែលក្រុមវាយតម្លៃបានសម្ភាស។ រូបភាព

ខាងក្រោមផ្ដ
 ល់ការឆ្លុះបញ្ចាំងខ
 ្លីមួយអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដែលត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងការវាយតម្លៃនេះ។ បញ្ជីពេញ
លេញនៃអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដែលត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ គឺមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ដ រួមទាំងការបែងចែកតា
 ម
យេនឌ័រ និងតំបន់។

រូបភាព ៤៖ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះៗដែលត្រូវបានសម្ភាស (រួមទាំងការបំបែកកុមារទៅតាមកុមារី និងកុមារា)
Children*
29.1%
Women
38.5%

Men
32.4%

* of which 37,1% are “Vulnerable”

ជារួមមាន ៥៦ ភាគរយ នៃបុគ្គល ដែលក្រុមវាយតម្លៃបានជួប និងពិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយ គឺស្រ្តី ហើយ១៥ ភារគរយ

នៃអ្នកមានសិទ្ធិដែលបានសម្ភាសន៍ត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងក្រុមងាយរងគ្រោះ ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលបានបង្ហាញ
លម្អិតក្នុងរូបភាពទី៣ ខាងលើ។ នៅពេលធ្វើការសម្ភាសទល់មុខគ្នា និងក្រុមពិភាក្សា អ្នកវាយតម្លៃអនុវត្តតាមនីតិវិធី
ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដយ៉ាងតឹងរឹង ដោយមានការផ្ដល់កញ្ចប់សម្រាប់ការបង្ការជំងឺកូវីដ រួមទាំងទ
 ឹកលាងដៃសម្លាប់មេរោគ
និងម៉ាស់ សម្រាប់អ្នកចូលរួម ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រប់ជំនួបទាំងអស់។ គ្រប់ពេល និងនៅពេលដែលធ្វើបាន

អ្នកវាយតម្លៃបានធានានូវការគោរពគម្លាតសង្គម និងធ្វើការសម្ភាសនៅខាងក្រៅអគារ ដោយជៀសវាងនៅក្នុងកន្លែង
បិទជិត។

29

បញ្ជីនៃទីតាំងដែលបានចុះទៅដល់មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ញ។
របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

27

4>4

ការវិភាគទិន្នន័យ និងការរាយការណ៍

ក្រុមវាយតម្លៃបានអនុវត្តអភិក្រមបួនជំហាន សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ ដូចខាងក្រោម៖
y

ជំហានទី ១៖ ការរៀបចំទិន្នន័យ សម្រាប់ការវិភាគ ដែលទិន្នន័យទាំងនេះទទួលបានពីឯ
 កសារដែលមានស្រាប់

និងព
 ីការសម្ភាសនៅតាមមូលដ្ឋាន និងការធ្វើសេចក្តីព្រាងម៉ាទ្រីសស្តីពីគុណភាព ភាពគ្រប់គ្រាន់ ភាពជឿជាក់
នៃទិន្នន័យ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ខ
y

ជំហានទី ២៖ ការបែងចែកប្រភេទនៃគំហើញទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃ និងសំណួរសម្រាប់
ការវាយតម្លៃ

y

ជំហានទី ៣៖ ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើគំហើញ នៅពេលធ្វើសេចក្ដីព្រាងដំបូង ដើម្បីធានាភាពជាប់ទាក់ទងគ្នានៅក្នុង
ការបង្ហាញ

y

ជំហានទី ៤៖ បន្ទាប់មក ការកំណត់ និងការបំពេញភាពខ្វះចន្លោះ

ការវិភាគខ្លឹមសារជាចំណុចស្នូលន
 ៃការវិភាគបែបគុណវិស័យ ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមវាយតម្លៃ៖ ឯកសារ កំណត់

ត្រាអំពីក្រុមគោលដៅ/ការសម្ភាស និងទិន្នន័យប
 ែបគុណវិស័យ ដែលលេចឡើងពីការចុះស្រាវជ្រាវនៅមូលដ្ឋាន និង

លំហាត់លម្អិតត្រូវបានវិភាគ។ ការវិភាគបែបប្រៀបធៀបត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីពិនិត្យ
គំហើញនានាអ្នកពាក់ព័នប
្ធ ្រភេទខុសៗគ្នា (ដោយប្រៀបធៀបការយល់ដឹង និងការយល់ឃើញរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធប្រភេទ
ខុសៗគ្នាអំពីភាពពាក់ព័ន្ធ ការប្រើប្រាស់ និងតម្រូវការនៃផែនការសកម្មភាពនេះ) និងដើម្បីកំណត់ការអនុវត្តល្អៗ ព្រម

ទាំងបទពិសោធន៍ដែលទទួលបាន។ ទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ បានប្រមូលនៅពេលពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ និង
បន្ថែមព័ត៌មានពីការសម្ភាស ការពិភាក្សាក្រុមគោលដៅ និងទិន្នន័យន
 ៃការអង្កេត។ ទិន្នន័យពីការសម្ភាស និងការសង្កេត

ដោយផ្ទាល់ ត្រូវបានវិភាគក្នុងលក្ខណៈប្រៀបធៀប ដោយប្រើប្រាស់តែគំហើញ ដែលត្រូវរកឃើញជាញឹកញាប់ ឬ
គំហើញជា
 ទូទៅ ជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំ ស្របពេលដែលកត់ត្រាអំពីទស្សនៈដែលខុសប្លែកពីគ្នាផងដែរ ។ ការពិភាក្សាក្រុម

វាយតម្លត្រ
ៃ ូវបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំ ដើម្បីពិភាក្សារួមគ
 ្នា ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានពីច្រើនប្រភពបន្ថែម និងផ
 ្ទៀងផ្ទាត់របក
គំហើញ។

ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនបានទទួលម
 កពីកា
 រសម្ភាស ដែលកើតឡើងនៅថ្នាក់ជាតិ អន្តរជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់

មូលដ្ឋាន។ ដើម្បីធានានូវការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកមានសិទ្ធិ ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតត
 ្រូវបានរាយ
ការណ៍អំ
 ពីក
 ុមារ។ តារាងលម្អិតត
 ្រូវបានបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗសម្រាប់ការវាយតម្លៃ
នេះ។ ការធ្វើបែបនេះក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងរបកគំហើញព
 ីឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំផងដែរ។

ដំណើរការពីរជំហានត្រូវបានអនុវត្តតាមនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍៖ ១) ការពិនិត្យលើបង្គុំនៃឯកសារ រួមទាំង

ការយោងទៅកាន់រ បាយការណ៍ផ្ដើមដំបូង និងរបាយការណ៍លម្អិត និង ២) ការពិនិត្យលើរ បកគំហើញពីមូលដ្ឋាន។

ឧបករណ៍ស
 ម្រាប់ការចុះស្រាវជ្រាវក្នុងមូលដ្ឋាន (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ឈ) បានបញ្ចូលទាំងសំណួរទៅតាមលក្ខណៈ

វិនិច្ឆ័យស
 ម្រាប់ការវាយតម្លៃ និងសំណួរទៅតាមគោលដៅ ព្រមទាំងខ្លឹមសារលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។ សម្រាប់ការ

វិភាគរបកគំហើញព
 ីមូលដ្ឋាន ព័ត៌មានពីវិស័យទា
 ំងនេះត្រូវបានរៀបចំទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស
 ម្រាប់ការវាយតម្លៃ និង

សំណួររងដែលគ្របដណ្ដបល
់ ើអ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងនោះ ដែលត្រូវពិនិត្យតាមដានដោយចរិតន
 ៃអ្នកឆ្លើយតប និងទីតាំង
នៃការសម្ភាស។ ការធ្វើបែបនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យមា
 នការបញ្ចូលរបកគំហើញនានា ដែលទទួលបានពីអ្នកមានភារកិច្ច
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

យ៉ាងច
 ្រើននៅកម្រិតខុសៗគ្នា រួមជាមួយនឹងរបកគំហើញពីកុមារផ្ទាល់ ឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ និងអ្នកពាក់ព័នក
្ធ ្នុងមូលដ្ឋាន

នៅពេលរៀបចំគំហើញទា
 ំងនេះ និងធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន។ បន្ថែមលើនេះ នៅពេលអ្នកឆ្លើយតបបានផ្ដល់យោបល់អំពី
ចំណច
ុ ជាក់លាក់ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ល
 ក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ សម្រប
ា កា
់ រវាយតម្លន
ៃ ះេ ដល
ែ មិនស្ថត
ិ នៅក្រម
ោ សណ
ំ រួ ជាក់លាក់ ចំណច
ុ 
ទាំងនេះក៏តវូ្រ បានកត់តផ
ា្រ ងដរែ ។ សម្រប
ា ខ
់ ម
ឹ្ល សារលក្ខណៈ ប្រទាក់កឡា
្រ គ្នា និងរបកគំហញ
ើ អំពគោ
ី លបំណង ខ្លម
ឹ សារ
ហើយរបកគំហើញទាំងនេះត
 ្រូវបានប្រមូលផ្ដក
ុំ ្នុងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះដែរ។

របកគំហើញទាំងនេះត្រូវបានសង្ខេបនៅ
 ក្នុងបង្គុំកំណត់ត្រា ដើម្បីពិនិត្យរកមើលនិន្នាការ និងភាពខុសគ្នា។ ពីទីនោះ

បង្គុំនៃរបកគំហើញត្រូវបានបែងចែកត្រួតពិនិត្យ រួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ ដើម្បីធ្វើការរៀបចំ។ ក្រោយពេលបញ្ចូល
ភស្តតា
ុ ងពីមល
ូ ដ្ឋន
ា ពក
ី ង
ុ្ន របកគំហញ
ើ ដែលត្រវូ បានចងក្រងហើយការសម្អត
ា ចង
ុ ក្រយ
ោ ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ទៅលើឯកសារ
នានាដើម្បីបំពេញភាពខ្វះចន្លោះ នៅពេលអាចធ្វើបាន។

ក្រយ
ោ ពេលបញ្ចបស
់ ច
េ ក្ដព
ី ង
ា្រ របាយការណ៍ ក្រម
ុ វាយតម្លបា
ៃ នពិចារណា រូបភាព ៥៖ កម្រិតនៃការវាយតម្លៃ

លើកម្រិតនៃការវាយតម្លៃ ដើម្បីវាយតម្លៃ សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន ដើម្បីអាចបង្ហាញ

៦

វ�ជ��ន���ំង

៥

វ�ជ��នមធ��ម

តម្លៃ។ កម្រិតវាយតម្លៃមានប្រាំមួយពិនត
្ទុ ្រូវបានប្រើប្រាស់ ទាំងនេះគឺជាការឱ្យ

៤

វ�ជ��នតិចតួច

វាយតម្លៃក្នុងការរកឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយ។

៣

អវ�ជ��នតិចតួច

២

អវ�ជ��នមធ��ម

១

អវ�ជ��ន���ំង

នូវប្រយោគដ៏សាមញ្ញអំពីវឌ្ឍនភាព។ កម្រិតនេះមិនវាយតម្លវឌ្
ៃ ឍនភាពឡើយ

ប៉ុន្តែ គ្រាន់តែពិចារណាថា តើវឌ្ឍនភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរបៀបណា

ឬមិនមានវឌ្ឍនភាពឡើយ ទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនី
 មួយៗសម្រាប់ការវាយ
កម្រិតសង្ខេប។

ពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុម
ការឱយ្ កម្រត
ិ តវូ្រ បានធឡ
ើ្វ ង
ើ 

ដោយផ្ទៀងផ្តត
ា ក
់ ង
ុ្ន ចំណោមសមាជិកក្រម
ុ ដូចជា ប្រធានក្រម
ុ បានធ្វកា
ើ រវាយ
តម្លដ
ៃ ប
ំ ង
ូ

ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសមាជិកក្រុមវាយតម្លៃ

ផ្សេងទៀត។

ភាពខុសគ្នានៃមតិយោបល់ត្រូវបានពិភាក្សាហើ
 យបន្ទាប់មក

ការវាយតម្លៃត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់គ្នា។

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ការបង្កើតអនុសាសន៍បានអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តដែលមានការចូលរួម ឧទាហរណ៍៖

អនុសាសន៍ត្រូវបានព្រាងដំបូងដោយក្រុមវាយតម្លៃ រួចក៏បានពិភាក្សារួមគ្នាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងពេលការប្រជុំ
ផ្សេងៗគ្នា បន្ទាប់មករៀបចំឡើងនូវសំណុំអនុសាសន៍ចម្បងៗ និង អនុសាសន៍រង។

4>5

ដែនកំណត់ដែលបានជួបនៅ
 ក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃ និង
យុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយ

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញន
 ូវដែនកំណត់ចម្បងៗ ដែលក្រុមវាយតម្លៃបានជួបប្រទះ និងវិធីនានា ដែលត្រូវបានប្រើ

ប្រាស់ ដើម្បីជម្នះលើដែនកំណត់ទាំងនោះ៖

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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តារាង ២៖ ដែនកំណត់ និងមធ្យោបាយកាត់បន្ថយ
ផែនកំណត់ពាក់ព័ន្ធការប្រមូលទិន្នន័យ

មធ្យោបាយកាត់បន្ថយ

សមាជិកអន្តរជាតិនៃក្រុមវាយតម្លមិ
ៃ នអាច វិធានការកាត់បន្ថយបានរួមបញ្ចូលនូវការពង្រឹងក្រុមវាយតម្លៃ តាមរយៈ
ធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាបាន

ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩

ការបញ្ចូលសមាជិកជាតិទីពីរសម្រាប់ក្រុម ដើម្បីធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យ។
លើសពីនេះវិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពនេះ

ហើយក្រុមវាយតម្លៃបានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម និងផ្ដល់ធនធានបន្ថែម
ដើម្បីធានាថា ខ្លឹមសារនៃឧបករណ៍ស
 ម្រាប់ការងារតាមមូលដ្ឋាន និង
សុពលភាពនៃគំនិត ត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងគ្រប់គ្រានទៅ
់ កាន់ក្រុមចុះ

មូលដ្ឋាន និងធានាថា គុណភាព និងភាពហ្មត់ចត់នការប្រ
ៃ
មូលទិន្នន័យ
ត្រូវបានតាមដានត្រួតពិនិត្យដោ
 យឈរលើមូលដ្ឋានសង្គតិភាព តាម

រយៈទំនាក់ទំនងជាប្រចាំអំពី វឌ្ឍនភាពនៃការងារស្រាវជ្រាវនៅមូលដ្ឋាន
និងភាពខ្វះចន្លោះនៃទិន្នន័យ ដើម្បីធានានូវការរក្សាបានចំពោះគុណ
ភាពនៃទិន្នន័យ
ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩ បានរារាំង

វិធានការកាត់បន្ថយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកវាយតម្លៃរួមមាន

និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ការសម្ភាស ដោយផ្ដល់ដល់អ្នកដែលត្រូវសម្ភាសនូវជម្រើសពេញលេញ

ដល់ការមានអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ

នៅថ្នាក់ជាតិ ការធានានូវភាពបត់បែនពាក់ព័ន្ធនឹងមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើ
អំពីការសម្ភាសទល់មុខគ្នា ឬការសម្ភាសពីចម្ងាយ

លើសពីនេះ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រុមបានប្រើប្រាស់ភាពបត់បែនយ៉ាង
ពេញលេញ ដើម្បីសម្របលទ្ធភាពមានអ្នកពាក់ព័ននៅ
្ធ ក្នុងស្ថានភាព
មិនច្បាស់លាស់នេះទៅតាមតម្រូវការផ្នែកការប្រមូលទិន្នន័យ។

ហេតុនេះ កាលវិភាគប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងពេញលេញ
ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ការបិទសាលារៀនបង្កភាពស្មុគស្មាញ

វិធានការកាត់បន្ថយត្រូវបានរៀបចំឡើងពា
 ក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

សាលារៀន

ជាមួយជនបង្គោលនៃផែនការសកម្មភាពនេះ នាយកសាលា និងគ្រូ

ចំពោះលទ្ធភាពជួបជាមួយក
 ុមារនៅក្នុង

បន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមអ្នកវាយតម្លៃជាតិ ដែលធ្វើការងារដោយសហការ
បង្រៀន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដូចជា គ.ក.ន.ក នៅក្នុងខេត្ត
គោលដៅ ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ

ការសម្ភាសជាមួយកុមារនៅក្នុងមណ្ឌល

វិធានការកាត់បន្ថយត្រូវបានរៀបចំឡើងពា
 ក់ព័ន្ធនឹងកា
 របញ្ចូល

ផែនការនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ដើមដំបូង

ត្រូវបានដោះលែង ក្រោយពេលទទួលទោសរួច

ឃុំឃាំងមិនអាចធ្វើទៅបាន ដូចការរៀបចំ ការប្រមូលទិន្នន័យរ បស់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំង និងដ
 ែល
ឡើយ ដោយសារដំណើរការយ៉ាងវែង
ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាត ចាំបាច់
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ភាពខ្វះចន្លោះនៃទិន្នន័យដែលបានកំណត់ វិធានការកាត់បន្ថយពាក់ព័ន្ធការរៀបចំសេចក្តីព្រាងម៉ាទ្រីស
ភាពរឹងមាំនៃការរកឃើញ

លម្អិតស្តីពីគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាពជឿជាក់នៃទិន្នន័យ

រកបាននៃទិន្នន័យបរិមាណ

នឹងឧបករណ៍គ
 ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការចុះមូលដ្ឋាន ជាមួយនឹងការ

មួយចំនួនជា
 ពិសេសទា
 ក់ទងនឹងភាពអាច

ទិន្នន័យនិងរបាយការណ៍នៅកម្រិតផែន
ការសកម្មភាព

ត្រូវបានកំណត់ដ
 ែលធ្វើឱ្យមានចន្លោះ
ប្រហោងនៃព័ត៌មាន

បើទោះបីជាមានការចេញរបាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ផែនការ

រំលងសំណួរមិនពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាយ៉ាងច្រើននៅ
 

ទូទាំងអនុកម្រងនៃ អ្នកផ្ដល់សម្ភាស ដោយផ្តោតលើលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធ

នឹងដ
 ំណើរការស្វែងយល់លទ្ធផលនៃដំណើរការ និងលទ្ធផលរយៈពេល
ខ្លី (Outcome)។

ប្រភពចម្រុះនៃទិន្នន័យប
 ែបគុណភាពត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងទាក់ទងគ្នា
ក្នុងកំឡុងពេលវិភាគទិន្នន័យ។

សកម្មភាពនេះក្ដី របាយការណ៍នេះ

ស្ទើរតែមានតែសកម្មភាព និងទិន្នន័យនៃ
ការផ្ដល់សេវាទាំងស្រុង ដោយគ្មាន

របាយការណ៍បរិយាយ ដែលប្រមូលផ្ដុំ

ឧទាហរណ៍របាយការណ៍ពក
ី ្រសួងនានា
ឬពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលធ្វើ
ការងារជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា។

មានការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលតិចតួច
ប៉ុណ្ណោះ

ទិន្នន័យស្តីពីថ្លៃដើមនៃផែនការ

វិធានការបន្ធូរបន្ថយរួមមានការសំរេចចិត្តដែលត្រូវបានធ្វើឡើង

តម្លៃទេ

ចំណាយដែលជាការប្រើប្រាស់ធនធានបានល្អបំផុត។ ការវិភាគត្រូវបាន

សកម្មភាពមិនមានសម្រាប់ក្រុមវាយ

ក្នុងដ
 ំណាក់កាលចាប់ផ្តើមផ្តោតលើការវិភាគលើប្រសិទ្ធភាព

ធ្វើឡើងតាមរយៈការពិនិត្យលើតុនិងសំភាសន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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4>6

ពិធីសារ និងនីតិវិធីអំពីក្រមសីលធម៌

ដូចគ្នានឹងការប្រមូលទិន្នន័យដ
 ទៃទៀតដែរ សកម្មភាពវាយតម្លៃ វិភាគ និងស្រាវជ្រាវ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើង ឬផ្ដល់

មូលនិធិដោយអង្គការយូនីសេហ្វ (រួមទាំងសកម្មភាពនានា ដែលត្រូវប្រតិបត្តិដោយអ្នកទទួលការងារបន្តជាលក្ខណៈ
បុគ្គល ឬស្ថាប័ន និងដៃគូនានា) នៅពេលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្ស ឬការវិភាគទិន្នន័យមានស្រាប់ដែលមានលក្ខណៈរសើប

ត្រវូ ឆ្លងកាត់ដណ
ំ
រើ ការផ្លវូ ការនកា
ៃ រពិនត
ិ យ្ ផ្នក
ែ ក្រមសីលធម៌។
 ការដំណរើ ការនះេ ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ត្រត
ួ 
ពិនិត្យដែលមានការទទួលស្គាល់ និងការអនុញ្ញាត ហើយក្រុមនេះបានចេញលិខិតយល់ព្រម ហើយលិខិតយល់ព្រមនេះ
មាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឋ។

ដំណើរការនេះបានធានាថា ពិធីសារស្ដីពីក្រមសីលធម៌ត
 ្រូវបានអនុវត្តតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៅក្នុងដំណើរការ

អនុវត្ត រួមទាំងកា
 រធានាការរកសា
្ ការសម្ងត
ា ជ
់ ន
ូ អ្នកផ្ដលស
់ ម្ភស
ា ផងដរែ (សូមលើឧបសម្ពន
័ ឋ
្ធ )។ ជាពិសស
េ បទដ្ឋន
ា ក្រម
សីលធម៌ UNEG ឆ្នាំ២០២០ ដែលបានដឹកនាំកា
 រវាយតម្លៃនេះ នឹងបញ្ចូលនូវកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកវាយតម្លៃ (ឯករាជ្យភាព

គ្មានភាពលម្អៀង ភាពគួរឱ
 ្យជឿទុកចិត្តបាន ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ គណនេយ្យភាព)30 និងការពារសុវត្ថិភាពផ្នែកក្រម
សីលធម៌ សម្រាបអ
់ ្នកចូលរួម ដែលសមស្របសម្រាប់បញ្ហានានា ដែលត្រូវបានពណ៌នា (ការគោរពចំពោះសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ

និងភាពចម្រុះគ្នា សិទ្ធិចំពោះស្វ័យកំណត់ ភាពតំណាងស្មើគ្នា ភាពអនុលោមតាមក្រមសម្រាបក
់ ្រុមងាយរងគ្រោះ ការ

រក្សាការសម្ងាត់ និងការជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់)។ ការពិចារណាផ្នែកក្រមសីលធម៌នៃ UNEG ដែលក្រុមបានពិចារណា

ជាពិសេស បានគ្របដណ្ដប់លកា
ើ ររក្សាការសម្ងាត់ ការជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ជា
 ក់លាក់ចំពោះ
ការចូលរួមជាមួយកុមារ ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការយូនីសេហ្វស្តីពីក្រមសីលធម៌នៃការស្រាវ
ជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់កុមារ (ERIC) ។
គំហើញសំខាន់ៗនៃការវាយតម្លៃនេះ
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សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ឋ។
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5

ការពិចារណាទៅលើទ
 ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ

ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក ២.៣ ខាងលើ ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតប្រទេសត្រូវបានរំពឹងថា នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

តាមរយៈការពិគះោ្រ យោបល់នៅក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលរៀបចំផន
ែ ការសកម្មភាពស្ដព
ី អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ ឆ្ន២
ំា ០២២-២០២៦។

ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃកម្រិតផែនការសកម្មភាពនេះ ការសង្កេតទៅលើភាពពាក់ព័នស
្ធ ម្រាប់ការកែសម្រួលទាំងនេះ
ត្រូវបានពិចារណានៅទីនេះ។ គប្បីកត់សម្គាល់ថា ពុំមានអភិក្រមគួរជាទីចង់បានណាតែមួយចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធ ឬ សូម្បី

តែខ្លឹមសារនៃទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយ។ ក្នុងករណីនៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ អភិក្រមនេះ
រួមមានឋានានុក្រមយ៉ាងសាមញ្ញ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយភាសានៃតារាងតក្កភាព ជាមួយនឹងការបន្ថែមនៃការវិភាគ
លើឧបសគ្គនានា គំនិតផ្ដួចផ្ដើម (ជាជាង "សកម្មភាព" ដោយសារផែនការសកម្មភាពនេះបំពេញមុខងារនៅកម្រិត

ប្រព័ន្ធ) និងការសំដៅយោងចំពោះស្ថានភាពឫសគល់។ ស្ថានភាពឬសគល់ទាំងនេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ
នឹងលទ្ធផលបឋម និងលទ្ធផលជាក់លាក់ឡើយ ប៉ុន្តែមានចេតនាស្ថិតនៅក្រោមលទ្ធផលទាំងនេះ។

របាយការណ៍ ToC ដែលរៀបចំដោយ Coram បង្ហាញនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖
y
y
y
y
y

បរិបទសម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ

ការផ្លាស់ប្ដូរជាចេតនាក្នុងរយៈពេលវែង ដែលត្រូវបានរំពឹងជាមុន

លំដាប់លំដោយនៃការផ្លាស់ដែលត្រូវរំពឹងទុក ដើម្បីនាំទៅរកលទ្ធផលជាទីចង់បានក្នុងរយៈពេលវែង
ការសន្មត់ស្នូល

សេចក្ដីសង្ខេបបែបបរិយាយ

នៅក្នុងអភិក្រមរបស់ពួកគេចំពោះ ToC, Coram បានបញ្ចូល i) ផលប៉ះពាល់ធំជាងគេ ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់

ថា ជាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានកិច្ចការពារ ដូចការកំណត់នៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ និងការសម្រេចបាននូវ SDGs

ហត
េ ន
ុ ះេ ផលប៉ះពាល់បប
ែ នេះស
 ដៅ
ំ ទៅដល់ឥទ្ធព
ិ លផ្នក
ែ សង្គមដ៏ទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យនកា
ៃ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ ដល
ែ កើតចញ
េ ពអ
ី ន្តរាគមន៍

និងកត្តាកំណត់កម្រិតប្រទេសដ
 ទៃទៀត និង ii)ផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវសំដៅទៅដល់ ពោលគឺ "ឥទ្ធិពលសរុបរយៈពេល
វែងនៃកម្មវិធី/អន្តរាគមន៍នា
 នានៅក្នុងរយៈពេលជាបន្តបន្ទាប់ ទៅលើអ្វីដែលពួកគេចង់ឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីបំផុត"។

សេចក្តីថ្លែងអំពីផលប៉ះពាល់ គឺ "កុមារី និងកុមារាមិនទទួលរងគ្រប់ទម្រង់នអំ
ៃ ពើហិង្សា និងការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់
អំពើហិង្សាឡើយ"។ សេចក្តីថ្លែងនេះគ
 ្របដណ្ដបល
់ ើការរួមចំណែកន
 ៃអន្តរាគមន៍ដ
 ទៃទៀត។ គេកំណត់ល
 ទ្ធផលថាជា
ឥទ្ធិពលរយៈពេលខ្លី និងមធ្យមនៃលទ្ធផលបឋមរបស់អន្តរាគមន៍។ បន្ទាប់មក ពួកគេសំដៅដល់លទ្ធផលបឋម ដែលត្រូវ

ផ្ដល់ដោយអន្តរាគមន៍នេះ ឧបសគ្គ និងកត្តារាំងស្ទះនា
 នាចំពោះអន្តរាគមន៍នេះ និងកម្រងនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដែលមាន
ចេតនាទទួលបានលទ្ធផលបឋម និងលទ្ធផល។ លទ្ធផលនៅក្នុងទ
 ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរមានដូចខាងក្រោម៖

1> កិច្ចគាំពារសង្គមមានភាពរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតមួយ

ដែលការប្រឈមរបស់កុមារគ្រប់រូប (និងគ្រួសាររបស់

ពួកគេ) ចំពោះអំពើរំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការជួញដូរត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបប
 ំបាត់

2> កុមារមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំកម្រិតមតេ្តយ្យសិក្សា បឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យដោយឥតគិតថ្លៃនៅ

សាលារៀនកុមារមេត្រី និង មានឱកាសស្មើភាពគ្នាក្នុងការទទួលបានការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ការបណ្ដុះ
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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3> គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នអំៃ ពើហិង្សាលើកុមារត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនអាចទទួលយកបាន ទោះនៅក្នុងបរិបទ និង
ស្ថានភាពណាក៏ដោយ។ គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សាលើកុមារត្រូវបានផ្តន្ទាទោសយ៉ាងសកម្ម និងប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់

4> ទំនាក់ទនំ ងអំណាច និងការគ្របគ
់ ង
្រ ទៅលើធនធាន មានតុលយ្ ភាពយន
េ ឌ័រ។ កុមារី និងកុមារាអនុវត្តសកម្មភាព
និងស្វ័យភាពលើខ្លួនឯង និងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ

5> មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ឪពុកម្តាយ កុមារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀត បានដឹង និងយល់អំពីសិទ្ធិកុមារ

ក្នុងការទទួលបានកិច្ចការពារពីអំពើហិង្សា។ កុមាររងគ្រោះនៃអំពើរំលោភបំពាន អាចទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រកប
ដោយសុវត្ថិភាព ដោយគ្មានការរើសអើង ឬភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹក

6> ជនរងគ្រោះនៃអំពើរំលោភបំពានទទួលបានកិច្ចគាំទ្រផ្នែកច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ សេវាស្តារនីតិសម្បទា និងការបណ្ដុះ
បណ្តាលជ
 ំនាញ បំណិនជីវិត។ វដ្តនៃអំពើហិង្សាត្រូវបានទម្លាយ

7> មានប្រព័ន្ធការពារកុមារមួយ ដែលទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រ និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារគ្រប់គ្រាន់ មានហេដ្ឋា

រចនាសម្ព័ន្ធសមស្រប (ឧ. មានសមត្ថភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេត និងប្រើប្រាស់បាន នៅពេលមានការបញ្ជូនកុមារ
ម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សា) និងមានជម្រើសនៃការថែទាំជំនួសសមស្រប ស្របតាមអនុសញ្ញា
អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។

ដោយហេតុថា ផែនការសកម្មភាពនេះផ្ទាល់មានលទ្ធផលចំនួនដប់ប្រាំមួយ ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នា ប៉ុនមាន
្តែ

ភាពស្របគ្នាទៅនឹងលទ្ធផលទាំងនេះ និងដោយសារតែលទ្ធផលទាំងនេះ គឺជាគោលដៅរយៈពេលវែងលំដាប់ខ្ពស់
លទ្ធផលទាង
ំ នះេ អាចត្រវូ បានសំដៅយោងក្នង
ុ លក្ខណៈមួយដល
ែ កាន់តមា
ែ នភាពសមស្របថា ជាលទ្ធផលចង
ុ ក
 យ
ោ្រ ។

ការសំដៅនិយាយថា "ក្នុងកម្រិតមួយ" នៅក្នុងលទ្ធផលទី ១ "គ្រប់ទម្រង់" នៅក្នុងលទ្ធផលទី ៣ "តុល្យភាពយេនឌ័រ"
ក្នុងលទ្ធផលទី ៤ និងការនិយាយសំដៅដទៃទៀត ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវសេចក្តីថ្លែងអ
 ំពីលទ្ធផលចុងក្រោយទាំងនេះ។

លទ្ធផលបឋមចំនួនប
 ្រាំមួយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយលទ្ធផលទាំងប្រាំពីរ ហើយលទ្ធផលបឋមទី ៦ ត្រូវផ្សារភ្ជាប់

ជាមួយលទ្ធ
 ផលទី ៦ និង ៧ ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀត ក្នុងករណីនីមួយៗ លទ្ធផលបឋមទាំងនេះ គឺជាល
 ទ្ធផលបឋមលំដាប់ខ្ពស់
ដែលមានភាពចាំបាច់ផងដែរ ជាមួយមួយនឹងលទ្ធផលបឋមជាក់លាក់នៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ
ដែលមានទំនាក់ទន
ំ ងដោយផ្ទល
ា ជា
់ មួយនឹងសកម្មភាពនានា។ លទ្ធផលបឋមនទ
ៃ ស
ឹ្រ ន
ី្ដ កា
ៃ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ មានដូចខាងកម
ោ្រ
ហើយចំណុចទី ៦ ខាងក្រោមមា
 នសង្គតភា
 ពជាមួយចំណុចទី ៦ និង ៧ ខាងលើ៖

1> កិច្ចគាំពារសង្គមមានភាពរីកចម្រើន ដូច្នេះកុមារ (និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ) មិនសូវងាយរងគ្រោះទៅនឹងអំពើ
រំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការជួញដូរ

2> កុមារមានលទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព

នៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា

បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានលក្ខណៈកុមារមេត្រី ព្រមទាំងមានលទ្ធភាពកាន់តែ
ខ្ពស់ ក្នង
ុ ការទទួលបានការអប់រក
ំ ម្រត
ិ ឧត្តមសិកសា
្ ការបណ្តះុ បណ្តល
ា វិជជ
ា្ជ វី ៈ និងការបណ្តះុ បណល
្ដា ប
 ច្ចក
េ ទស
េ

3> កម្មវិធីដែលមានគោលបំណងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីផលវិបាកអវិជ្ជមាន នៃការអនុវត្តវ ិន័យ
ធ្ងន់ធ្ងរបែបហិង្សា និងការផ្តល់បច្ចេកទេសអនុវត្តវិន័យបែបវិជ្ជមានជំនួសវិញ បានជ្រាបទៅដល់មន្ត្រីរាជការ គ្រូ
បង្រៀន ឪពុកម្ដាយនិង កុមារកាន់តែច្រើន

4> កម្មវិធីដែលមានគោលបំណងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមភាពយេនឌ័រ និងការមិនរើសអើង
បានជ្រាបទៅដល់មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ឪពុកម្តាយ និងកុមារកាន់តែច្រើន

5> កម្មវធិ ដ
ី ល
ែ មានគោលបំណងផ្តត
ោ លើការលើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ អំពី ចបា
្ ប់ដល
ែ ហាមឃាត់ចពោ
ំ ះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ 

លើកុមារ បានជ្រាបទៅដល់មន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ឪពុកម្តាយ និងកុមារកាន់តែច្រើន។ ការបណ្តុះបណ្តាល
អំពី ច្បាប់ និងការអនុវត្តច្បាប់ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌កាន់តច្រ
ែ ើនឡើង។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ប្រព័ន្ធច្បាប់កាន់តែប្រសើរ ដើម្បីបង្ការ ទទួលស្គាល់ និងឆ្លើយតបចំពោះគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពហ
ើ ិង្សាលើ
កុមារ

6> មានគោលនយោបាយ ថវិកា និងធនធានមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ផ្តល់សេវាបង្ការ និងឆ្លើយតប

តាមរយៈប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ។ បុគ្គលដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើរំលោភបំពាន មានលទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ក្នុង

ការទទួលបានសេវាច្បាប់ សេវាស្តារនីតិសម្បទា និងបំណិនជីវិត ព្រមទាំងមាននិន្នាការថយចុះចំពោះការ
ប្រព្រឹត្តបទល្មើស/ការក្លាយជាជនរងគ្រោះជាថ្មីម្តងទៀត។

អ្នកផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នគន្លះឹ ដែលត្រវូ បានសម្ភស
ា ដល
ែ បានចូលរួមនៅ
 ក្នង
ុ កា
 ររៀបចំទស
ឹ្រ ន
ី្ដ កា
ៃ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ នះេ បានរាយការណ៍

អំពីការពេញចិត្តកម្រិតខ្ពស់ចំពោះវិធីនៃការរៀបចំទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះ និងខ្លឹមសារដែលជាលទ្ធផល។ ទោះបីជា

យ៉ាងណាក្ដី ថ្វីបើមានការពេញចិត្តកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយ នៅពេលសួរថា តើទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាង
ដូចម្ដេច ចំពោះការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះ មានគំហើញជាមូលដ្ឋានចំនួនបី៖

1> សូម្បីតែអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ មិនទំនងជាសំដៅទៅ
ដល់ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះឡើយ នៅពេលអនុវត្ត ហើយក៏មិននិយាយប្រឆាំងនឹងទ្រឹស្ដីនេះដែរ

2> ភាគច្រើននៃអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះមិនបានដឹងអំពីទ
 ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះ ឬមិនដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃទ្រឹស្ដីនេះ
ឡើយ

3> កម្មវិធីនានានៅក្រោមផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះ បានរាយការណ៍អំពីការរៀបចំទ
 ្រឹស្ដីនៃ

ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេផ្ទាល់ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជា ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពស្ដីពី
អំពើហិង្សាលើកុមារនេះផ្ទាល់។

ចំណុចនេះមិនសូវគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ដោយសារថា ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូររមែងតែងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅ

ក្នុងការអនុ

វត្តកម្មវិធនៅ
ី ក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយអត្តន័យណាមួយឡើយ។ ប៉ុនក្រ
្តែ បខណ្ឌលទ្ធផល ឬតារាងតក្កភាព
ទំនងជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់។ ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះផ្ទាល់មិនបានបញ្ចូលសម្មតិកម្មដ
 ែលអាចធ្វើតេស្តបាន

ឡើយ ដែលសម្មតិកម្មបែបនេះន
 ឹងអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើតេសល
្ត ើសច្ចៈភាពនៃទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះផ្ទាល់ ព្រមទាំងនឹងគាំទ្រ
ដល់ការរៀនសូត្រ។ តាមរយៈ ការបញ្ចូលសម្មតិកម្មទាំងនេះ ការរាយការណ៍ទៅតាមវឌ្ឍនភាពផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃផែន

ការសកម្មភាពស្ដព
ី អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រនះេ (ដោយផសា
្ រភ្ជប
ា ជា
់ មួយនឹងរ បាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ )
ំា្ន ព្រមទាំងការរាយការណ៍

ទៅតាមការប្តេជច
ា្ញ ត
ិ ្ត ដូចជាការក្លយ
ា ទៅជាសមាជិកនភា
ៃ ពជាដគ
ៃ ូ សកលដើមប្ ប
ី ញ្ចបអ
់ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ ររបស់បទ
្រ ស
េ 
កម្ពុជា និងការពិចារណាទៅតាមយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE គឺជាអ្វអា
ី ចធ្វើទៅបាន។

ការធ្វើបែបនេះមិនបានកើតឡើងឡើយ ហើយផ្ទុយទៅវិញ ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមានឥទ្ធិលគួរឱ្យកត់សម្គាល់

ទៅលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាល
 ើកុមារនេះទេ ដូចការបង្ហាញខាងលើ។ មានការបង្ហាញបន្តទៀត
ថា

ទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនជាឧបករណ៍មគ្គុទេសក៍ដ
 ៏មានសារប្រយោជន៍

សម្រាប់ការវាយតម្លៃនេះឡើយ។

ដូចការពណ៌នាលម្អិតពីខាងដើម (សូមមើលផ្នែក ២.៣) អ្នកវាយតម្លបានចាត់
ៃ
ទុកដាក់ថា ការរៀបចំឡើងវិញនៃទ្រឹស្ដី

នៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមួយ ដែលកើតចេញដោយផ្ទាល់ពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះ ក៏នឹងមិន
មានសារប្រយោជន៍ផ
 ងដែរ ដែលការធើ្វបែបនេះ គឺលើសពីវិសាលភាពនិងធនធាននៃការវាយតម្លៃនេះ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី មានការគូសបញ្ជាក់ថា ការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃទ្រឹស្ដីនៃការអនុវត្ត នឹងដើរតួនាទីជា
 

ឧបករណ៍ដ៏
 មានតម្លៃ សម្រាបកា
់ រឆ្លុះបញ្ចាំង និងការរៀនសូត្រនៅពេលដែលការអនុវត្តបន្តទៅមុខ។ កិច្ចការនេះរួមមាន
វដ្តនៃការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើផែនការសកម្មភាពនេះ ដែលបន្ទាប់មកបញ្ចូលកា
 រ

ពិចារណាលើឥទ្ធិពលលំដាប់កាន់តែខ្ពស់ទាំងនេះ។ ការពិភាក្សាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុង
ផ្នែកទី ១៣ ស្ដីពីអនុសាសន៍។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ភាពពាក់ព័ន្ធ
សំណួរសំខាន់ៗអំពីភាពពាក់ព័ន្ធ

តើផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ នេះមានភាពស័ក្តិសមកម្រិតណា ក្នុង

ការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ?

ភាពពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានពិចារណាថា តើការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះស
 ្របជាមួយនឹងត
 ម្រូវការពិត

ប្រាកដ សិទ្ធិរបស់កុមារគោលនយោបាយ និងអាទិភាពជាតិកម្រិតណា ហើយគោលបំណងនៃផែនការនេះពិតជាមាន

លក្ខណៈប្រាកដប្រជាដែរឬទេ។ ភាពពាក់ព័ន្ធ ក៏ត្រូវបានវាយតម្លៃអំពីភា
 ពស្របជា
 មួយនឹងយ
 ុទ្ធសាស្រ្តជាក់លាក់ជា

សកល និងរបស់ UNICEF ប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ព្រមទាំងភាពស័ក្តិសមនៃការរៀបចំស្ថាប័ន អង្គភាពសម្រាប់
អនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ។ ភាពពាក់ព័ន្ធ ក៏ត្រូវបានពិចារណាលើការចូលរួមរបស់អ្នកមានសិទនៅ
្ធ ក្នុងការរៀបចំ
និងកា
 រអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ។

6>2

គំហើញ

គំហើញសំខាន់មួយនៃភាពពាក់ព័នន
្ធ ឹងភា
 ពស័ក្តិសមនៃផែនការសកម្មភាព គឺផ្សារភ្ជាបជា
់ មួយនឹងការរៀបចំផែនការ

ដោយប្រង
ុ ប្រយត
័ ្ន (សំណរួ វាយតម្លទ
ៃ ១
ី )។ ការរៀបចំបប
ែ នះេ រួមមាន លក្ខណៈជាប្រពន
័ ្ធ ដោយផ្អក
ែ លើការយកចត
ិ ទ
្ត ក
ុ 

ដាក់ និងពិចារណាចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ២០១០ ការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅឆ្នាំ
២០១៣ ការក្លយ
ា ទៅជាផ្នក
ែ មួយនៃគន
ំ ត
ិ ផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ តំបន់អាស៊ន
ា ស្តព
ី អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ31, បានការរៀបចំគោលនយោបាយ

ជាច្រន
ើ របស់បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ដោយផ្ដត
ោ គោលបំណងលើកច
ិ កា
្ច រពារកុមារ និងការពង្រង
ឹ ស
 ទ
ិ ក
ិ្ធ មា
ុ រ ពិធសា
ី រអន្តរជាតិ និង
តំបន់ និងការពិចារណាទៅលើអ្វី ដែលដំណើរការទៅបាននៅប្រទេសដទៃទៀត។ ការពិនិត្យល
 ើឯកសារ ព្រមទាំង
លទ្ធផលនៃការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះអំពីភាពពាក់ព័ន្ធ

បានពណ៌នាអំពីទ
 ិដ្ឋភាពមួយចំនួនន
 ៃអភិក្រម

ដោយយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទៅតាមវិធសា
ី ស្រ្ត សម្រប
ា កា
់ ររៀបចំផន
ែ ការនះេ ។ បញ្ហនា
ា នានភា
ៃ ពពាក់ពន
័ មា
្ធ នដូចខាងកម
ោ្រ ៖
y

ផន
ែ ការសកម្មភាពនេះមានយុទសា
្ធ ស្រប
្ត ំា្រ ដល
ែ បានអនុញត
ា្ញ ឱយ្ តួអង្គផស្ ង
េ ៗគធានាថា
ា្ន
ពួកគអា
េ ចផ្ដលភ
់ ស្តតា
ុ ង

សម្រប
ា កា
់ ររៀបចំផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ បាន។ ចំណច
ុ នះេ មា
 នសារសំខាន់ជាពិសស
េ នៅក្នង
ុ ការពិចារណាលើ

តួនាទី របស់ក្រសួងផ្សេងៗ ដើម្បីអាចមើលឃើញថា ផែនការសកម្មភាពនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាណត្តិតាម
វិស័យរបស់ខ្លួន
31

On 27 November 2015, the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children
(RPA/EVAC) was adopted by the ASEAN Summit of Heads of State and Government held in Kuala Lumpur,
Malaysia. By adopting the RPA/EVAC, the ASEAN member states cemented their commitment to the 2013
Declaration on the Elimination of Violence against Women and Violence against Children. The RPA/EVAC
contains concrete implementation plans to end all forms of violence against children from 2016 to 2025.
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

y

ការចូលរួមរបស់អក
្ន ពាក់ពន
័ យ
្ធ ង
ា៉ ច្រន
ើ និងការពិគះោ្រ យោបល់យង
ា៉ ទូលទ
ំ លា
ូ យ បានជួយធានានវូ ខ្លម
ឹ សារពាក់
ព័ននៅក្ន
្ធ
ុងផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ

y

នេះផែនការសកម្មភាព មិនមែនគ្រាន់តែជាកម្មវិធីតែមួយដែល មានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការជាតិ និង

ឈរលើមូលដ្ឋានដ៏ទូលំទូលាយ ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ
ត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងក្របខណ្ឌរៀបចំផែនការនេះ
y

ឆន្ទៈនយោបាយ និងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានការពិចារណាចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលត្រូវបានកត់

សម្គាល់នៅពេលមុននេះ មានលក្ខណៈអំណោយផលចំពោះក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដែលចូលរួមជាមួយនឹង
ដំណើរការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះ។

ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះ ផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្តីពអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារ (សំណួរវាយតម្លៃទR
ី ១)

ការប្ដេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីបង្ការ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមាររបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ផ្នែក
សេដ្ឋកិច្ច និងសុខភាពនៃអំពើហិង្សាលើកុមារ32 និងការគាំទ្រពីអន្តរជាតិ។ ការរៀបចំនេះ មា
 នបីដំណាក់កាល៖
y

ផែនការសកម្មភាពមួយ ដែលជាឯកសារមានការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលបានប្រមូលផ្ដុំសកម្មភាពជាច្រើននៅក្រោម
ក្របខណ្ឌការងារតែមួយ

y

ផែនការសកម្មភាពមួយ ដែលបានពិចារណាអំពីរបៀបដើម្បីឱ្យមាន "ភាពស័ក្តិសមបំផុត" ជាមួយនឹងអា
 ទិភាព

តាមវិស័យ ការរៀបចំផែនការជាតិ និងក
 ិច្ចការពារកុមារជាទូទៅ និងដែលផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិ ដូចដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅ
 ក្នុងខ្លឹមសារនៃផែនការសកម្មភាពនេះផ្ទាល់
y

ផែនការសកម្មភាពមួយ ដែលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តនានា ដើម្បីសម្របសម្រួលការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើ
ហិង្សាលើ
 កុមារ រួមទាំងយន្តការ ដើម្បីជៀសវាងភាពលើសតម្រូវការ និងលើកទឹកចិតក
្ត ិច្ចសហការ។

កិច្ចការបែបនេះបានបន្តទៅកាន់ការអនុវត្ត ភាគច្រើន គឺដោយសារ៖ ១)ការបន្តមានឆន្ទៈនយោបាយ ការវិនិយោគ

លើពេលវេលារបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីអ
 ំពើហិង្សាល
 ើកុមារ និងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការ
ចូលរួមនៅ
 ក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលមានបំណងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារ ២)ការគាំទ្រពីតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍

យ៉ាងច្រើន រួមទាំងម្ចាស់ជំនួយ (ជាពិសេសUNICEF) និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តជាតិនៅ
 ក្នុងការចូលរួមយ៉ាង
ខ្លាំងក្លនៅក្ន
ា
ុងកា
 ររៀបចំ និងការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ និង ៣)ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់មន្រ្តីរាជ

ការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក
 ្នុងការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ដែលត្រូវអនុវត្តនៅ
 ក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ ដោយ
ធ្វើការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសហគមន៍។

ដើមប្ ព
ី ង្រង
ឹ ភាពពាក់ពន
័ ្ធ ផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ ក
 បា
៏ នផ្ដលកា
់ រយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទលើភាពងាយរងគះោ្រ នអ
ៃ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្

សារសំខាន់ន
 ៃអភិក្រមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាបកា
់ រទប់ស្កាត់

និងការឆ្លើយតប

ព្រមទាំងការពិចារណាអំពកា
ី រកំណត់

ក្រុមគោលដៅ ដែលពិបាកទៅដល់។ អន្តរាគមន៍គ
 ួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពកា
ី រពិចារណាដោយប្រុង
ប្រយ័តន
្ន េះ គឺកម្មវិធីនៅក្នុងខ
 េត្តរតនគីរី ដែលជាខេត្តដាច់ស្រយាលមួយនៅប៉ែកឥសាន ហើយកម្មវិធីនេះផ្តោតគោលដៅ
លើការមានផ្ទពោ
ៃ ះនៅវ័យជទ
ំ ង់ និងអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ក
ង
ុ្ន វ័យក
 មា
ុ រ ដល
ែ បញ្ហទា
ា ង
ំ ពីរនះេ មានកម្រត
ិ ខ្ពសនៅ
់ ក្នង
ុ ច
 ណោ
ំ
ម

ជនជាតិដើមភាគតិច ដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើននៅ
 ខេត្តនេះ។ អន្តរាគមន៍ម
 ួយទៀតរួមមានកម្មវិធី ដើម្បីគាំទ្រកុមារ
មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ ដោយផ្តោតលើការបង្វែរ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងវ ិសាលភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះ មានគំហើញសំខាន់ៗចំនួនបី៖ ១) អាចពណ៌នាយ៉ាងមានទំនុក

ចិត្តថា តើអ្វីជាការយកចិត្តទុកដាក់ដែលចាំបាច់ និងតើវិស័យណាខ្លះនៃយុទ្ធសាស្ត្រ INSPIRE ដែលមានផលប្រយោជន៍
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ជាជាងការបង្ហាញអំពីអាទិភាពយ៉ាងច្រើនហួសហេតុ ២) វិស័យគោលនៃផែនការសកម្មភាពនេះ បានគ្របដណ្ដប់លើ
វិសយ
័ សំខាន់ៗ សម្រប
ា កា
់ រទប់សត
ា្ក ់ និងការឆ្លយ
ើ តបចពោ
ំ ះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ និងការពង្រង
ឹ រចនាសម្ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ ចាំបាច់

សម្រាប់ការធ្វើកិច្ចការនេះ ៣) ស្របពេលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ វិសាលភាពបច្ចេកទេសនៃផែនការសកម្មភាពនេះ
គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា ត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងល្អនៅក្នុងបរិបទនៃអ្វី ដែលគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការ

និងកម្មវិធីដទៃទៀតត្រូវបាន ឬកំពុងរៀបចំឡើង និង ៤)ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះបា
 នផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងវិសាលភាពទីតាំងភូមិសាស្រ្ត ដែលបានកំណត់នៅ
 ក្នុងកម្មវិធី ដោយមានការចូលរួមពីអ
 ង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងដ
 ៃគូរដ្ឋាភិបាល។

សម្រាប់អភិក្រមន
 ៃផែនការសកម្មភាពនេះ មានគំហើញសំខាន់ចំនួនប
 ្រាំ៖ (សំណួរវាយតម្លៃទី២) ១) អភិក្រម

ពហុវស
ិ យ
័ នៃផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ គឺជាការចាំបាច់សម្រប
ា ភា
់ ពជោគជ័យ និងមានការវិនយោ
ិ
គពល
េ វលា
េ
និងថាមពល
គួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើម ២)បើទោះបីជាអភិក្រមនេះមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យក្ដី ចរិតព
 ហុ
វិស័យនៃផែនការសកម្មភាពនេះប
 ង្កើនទាំងភាពស្មុគស្មាញចំពោះការអនុវត្ត

និងហានិភ័យពា
 ក់ព័ន្ធនឹងកា
 រពឹងផ្អែកលើ

តួអង្គយ៉ាងច្រើន ដែលត្រូវប្តេជ្ញាចិតក
្ត ្នុងការផ្ដល់ពេលវេលា និងធនធានដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ៣)ការសម្រប
សម្រួលដល់ការរៀបចំទំនាក់ទំនងការងារយ៉ាងជិតស្និទនៅ
្ធ ថ្នាក់រាជធានីខេត្ត ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងឃុំសង្កាត់ បានជួយ
ក្នុងការកសាងទាំងទំនាក់ទំនង និងទំនុកចិត្ត ដែលជាចំណុចចាំបាច់ចំពោះនិរន្តរភាពនៃការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា

លើកុមារ ៤)ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅទូទាំងវិស័យនា
 នាមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេស សម្រាប់ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើ
ហិង្សា ដែលត្រូវមានការចូលរួមពីគ
 ណៈកម្មាធិការនៅកម្រិតឃុំសង្កាត់ វិស័យស
 ុខាភិបាល នគរបាល បុគ្គលិកសង្គម

អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅ
 ថ្នាក់មូលដ្ឋាន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ និងស្ថាប័នដទៃទៀត នៅក្នុងលក្ខណៈដ៏
ស្មុគស្មាញ និង ៥)ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័តច
្ន ំពោះការកែសម្រួលកម្មវិធី គឺជាការចាំបាច់ ដើម្បប
ី ំពេញ

តម្រូវកា
 រខុសៗគ្នរបស់
ា
កុមារី និងកុមារា និងក្រុមងាយរងគ្រោះផ
 ្សេងៗគ្នា។ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នា វិសាលភាព និងអភិក្រម
នៃផែនការសកម្មភាពនេះបា
 នបង្ហាញនូវភាពពាក់ព័នច
្ធ ំពោះការពង្រឹងប្រព័ន្ធ ការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប។

ពាក់ព័ន្ធឹនឹងសកម្មភាព និងយុទ្ធសាស្រ្តនានា ដែលមានសង្គតិភាព ជាមួយគោលបំណង (សំណួរវាយតម្លៃទី១ ទី២

សម្រាប់ព័ត៌កមានលម្អិតត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ណ) គ្មានសម្ភារណាមួយ ដែលត្រូវបានពិនិត្យ និងគ្មានកា
 រ
សម្ភាសណាមួយ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើង បង្ហាញអំពអ
ី សង្គតិភាពឡើយ។ សូម្បីតែការបញ្ចូលសកម្មភាពនានា ដែលមិន

សូវបានមើលឃើញថាមានសារសំខាន់ចំពោះកម្មវិធីអំពើហិង្សាលើកុមារ ដូចជា អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការ
មានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ និងព
 លកម្មក
 ុមារ ឬដែលរមែងតែងតែត្រូវបានមើលរំលងនៅក្នុងកម្មវិធីអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ដូចជា

អំពើហិង្សាលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ក៏ត្រូវបានយកមកពិចារណានៅក្នុងការចងក្រងឯកសារជុំវិញផែនការសកម្ម

ភាពនេះ និងមានសង្គតិភាព ជាមួយនឹងគោ
 លបំណងនៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ និងមានការអនុវត្ត
ល្អៗពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សាលើកុមារផងដែរ។ យុទ្ធសាស្រ្តទាំងប្រាំ រួមមាន ការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ការទប់ស្កាត់បឋម ការឆ្លើយតបលក្ខណៈពហុវិស័យផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ ការរៀបចំច្បាប់ និងគោលនយោបាយ និង
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ មានសង្គតិភាព ជាមួយនឹងការអនុវត្តល្អៗជា
 អន្តរជាតិ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 ររៀបចំស្ថាប័ន (សំណួរវាយតម្លៃទី៤) ភាពពាក់ព័ន្ធបានពិចារណាថា តើការរៀបចំទាំងនេះមា
 ន

សង្គតភាព

សម្រាបកា
់ រអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះដែរឬទេ។ ពីការយល់ឃើញផ្នែកភាពពាក់ព័ន្ធ ចាំបាច់ត្រូវពិចារណា
លើទិដ្ឋភាពពីរ៖

1> នៅថ្នកា ជា
់ តិ តើការរៀបចំស
 ប
ា្ថ ន
័ អា
 ចគាំទដ
្រ ល់ការអនុវត្តផ
 ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ ប្រកបដោយជោគជ័យ ដោយ
របៀបណា?

2> នៅថ្នកា ក
់
ម
ោ្រ ជាតិ តើការរៀបចំសប
ា្ថ ន
័ អា
 ចជួយដល់ការអនុវត្តផ
 ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ ដោយយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់
យ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះស្ថានភាព និងតម្រូវការក្នុងមូលដ្ឋានដោយរបៀបណា?
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

អ្នកផ្ដល់សម្ភាសជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ដែលមានចំណេះដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិនេះ ទំនងជាគាំទច
្រ ំពោះ

រចនាសម្ព័ន្ធដែលមាន និងទទួលស្គាល់ថា ផែនការសកម្មភាពមួយដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ និងពហុវិស័យដ
 ូច
ផែនការសកម្មភាព នេះ ត្រូវការគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមួយ និងអនុគណៈកម្មាធិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រុម
ការងារបច្ចេកទេស។ ការចូលរួមជា
 មួយទីភ្នាក់ងារទាំងនេះត្រូវបានគេគិតថា ជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលគប្បីធ្វើ ទោះបី
ជាយយ៉ាងណាក្ដី ការធ្វើកិច្ចការនេះត្រូវការពេលវេលាច្រើន។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័នន
្ធ េះក៏បានផ្ដល់លទ្ធផលជាការកសាង

ទំនាក់ទំនងរវាងតួអង្គខុសៗគ្នា ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមទាំងនេះផងដែរ។ ការកសាងទំនាក់ទំនងទាំងនេះ និងកា
 រ
កសាងទំនុកចិត្ត ត្រូវបានគិតថា មានសារសំខាន់។ វត្តមាននៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស ក៏បានគាំទ្រដល់ការចែករំលែក

ព័ត៌មានផងដែរ ប៉ុន្តែការចែករំលែកនេះមិនមានកម្រិតលម្អិតឡើយ ដោយគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងទីភ្នាក់ងារខុសៗគ្នា ដែល

យល់អំពស
ី កម្មភាពជាច្រើន ដែលកំពុងត្រូវអនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។ ដោយមានសារសំខាន់ដូចគ្នា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ និង
ក្រុមការងារបច្ចេកទេស គឺអង្គភាពកម្រិតខ្ពស់ ដែលមានបំណងជួយប
 ង្រួបបង្រួមឆន្ទៈនយោបាយ។

នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ អារម្មណ៍ភាគច្រើនបំផុតពីអ្នកទាំងឡាយ ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

នេះ គឺថា មានភាពមិនគ្រប់គ្រាននៅ
់ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះ ដែលបង្កភាពកម្សោយចំពោះភាពពាក់ព័នន
្ធ ៃការអនុវត្ត
ផែនការសកម្មភាពនេះ ។ មានតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ សម្រាបកា
់ រកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបាន

ធ្វើវិមជ្ឈការ និងគណៈកម្មាធិការអន្តរវិស័យនានា ដើម្បីមានសមត្ថភាពចាត់ចែងកា
 រអនុវត្តកម្មវិធី និងអនុវត្តក
 ិច្ចការនេះ
ក្នង
ុ លក្ខណៈដល
ែ សមស្របចំពោះសន
ា្ថ ភាពមូលដ្ឋន
ា ។ បញ្ហប
ា ឈ
្រ មមានលក្ខណៈគួរឱយ្ កត់សម្គល
ា ់ គឺមន្តថ
ី្រ ក
ា្ន ម
់ ល
ូ ដ្ឋន
ា 

មានចំនួនត
 ិចតួច និងមិនសូវមានជំនាញ(ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកិច្ចការពារកុមារ) ដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹង
តម្រូវកា
 រ។ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមា
 នទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងទូលំទូលាយ ហើយមិនសូវទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល ឬការ

បំពាក់បំប៉ន និងធនធាន សមស្រប ហើយបញ្ហាកិច្ចការពារកុមារមិនមានប្រវត្តិជាបញ្ហាអាទិភាពឡើយ។ នៅក្នុងវិស័យ

ការទប់ស្កាត់បឋម ដូចជាកម្មវិធីនៅតាមសាលារៀន នៅតាមមណ្ឌល ឬនៅតាមសហគមន៍ សេចក្ដីត្រូវការធនធាន
មូលដ្ឋាននៅ
 មានកម្រិត ។

គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំសង្កាតបានដើ
់
រនាទីយ៉ាងសំខាន់ ជាពិសេស ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រ

ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និង (សំណួរវាយតម្លៃទី១) ការទប់ស្កាតប
់ ឋមនៅកម្រិតសហគមន៍។
 អ្នកផ្ដល់
ព័ត៌មានគន្លឹះបា
 នទទួលស្គាលន
់ ូវសារសំខាន់នៃគណៈកម្មាធិការទាំងនេះ ព្រមទាំងអភិបាលកិច្ចកម្រិតសហគមន៍ជារួម
និងអ្នកដ
ក
ឹ នាំសហគមន៍ ចំពោះជោគជ័យន
 ក
ៃ ម្មវធ
ិ អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ។ ពួកគក
េ បា
៏ នទទួលស្គល
ា ន
់ វូ សារសំខាន់ន
 ការ
ៃ

ចូលរួមក្នុងលក្ខណៈគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាមួយអា
 ជ្ញាធរក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងរាជធានីខេត្ត ដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេ ចូល

រួមនៅក្ន

ុងកា
 រធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងកា
 រគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផងដែរ។ ភាពពាក់ព័ន្ធនៃការចូលរួមរបស់
ពួកគេ និងការផ្ដោតលើអ
 ង្គភាពទាំងនេះ សម្រាបកា
់ ររៀបចំកម្មវិធីនៅតាមសហគមន៍ ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់។

ដោយពិចារណាលើភាពសម្របតាម (សំណួរវាយតម្លៃទី៥) ភាពពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះគឺថា តើការរៀបចំ និងការអនុវត្ត

ផែនការសកម្មភាពនះេ មានភាពស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយ ផន
ែ ការ និងយុទសា
្ធ ស្តជា
្រ តិ ព្រមទាំងមានភាព

សប
្រ 

ជាមួយនឹងអ
 នុសញ្ញា និងយុទ្ធសាស្រ្តអន្តរជាតិ បានល្អកម្រិតណា។ ជាចំណុចចាប់ផ្ដើម ផែនការសកម្មភាពនេះ មាន
បញ្ជីគ្រប់សព្វន
 ៃ"ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយអន្តរជាតិ និងជាតិស្ដ
 ីពីសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជា"។ នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ

II ផែនការសកម្មភាពនេះ បានរាយមាត្រា នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ និងគោលការណ៍នយោបាយ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
សិទ្ធិកុមារ និងរា
 យឈ្មោះច
 ្បាប់ ពិធីសារ ផែនការ និងក្រឹត្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច
និងការមិនអើពើ ការអប់រំ សុខុមាលភាព ការថែទាំជំនួស កុមារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័នយ
្ធ ុត្តិធម៌។

ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាភាគីហត្ថលេខន
ី ៃអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ (ឆ្នាំ១៩៩២) អនុសញ្ញាស្ដីពស
ី ិទ្ធិជនមានពិការភាព

(ឆ្នាំ២០១២) ពិធីសារបំពេញបន្ថែមស្ដីពីការចូលរួមរ បស់ក
 ុមារនៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ (ឆ្នាំ២០០៤) ពិធីសារបន្ថែម

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ស្ដីពីការលក់ដូរកុមារ ពេស្យាចារកុមារ និងរូបភាព/វីដេអូអាសអាភាសកុមារ (ឆ្នាំ២០០២)33។ ផែនការសកម្មភាពនេះ

យោងដល់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនមានពិការភាព និងស
 េចក្ដីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី
សិទ្ធិជនជាតិដើមផ
 ងដែរ។

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ផ្ដើមដោ
 យយោងដល់ចលនាសកល ដើម្បីបញ្ចប់

អំពើហិង្សាល
 ើកុមារ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព យុទ្ធសាស្រ្តសកលអំពីភាពជាដៃគូ យុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE

កម្មវិធីអាស៊ាន និងកម្មវិធីរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ។ ទោះបីជាយ៉ាង

ណាក្ដី របាយការណ៍នេះមិនបានរាយការណ៍ទៅ
 តាមការយោងទាំងនេះឡើយ។ មានរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៩ របស់
អាស៊ាន និងក្រសួង ស.អ.យ អំពីប្រទេសកម្ពុជា ដែលរាយការណ៍ទៅ
 តាមផែនការសកម្មភាពតំបន់អាស៊ានស
 ្ដីពកា
ី រលុប
បំបាត់អ
 ំពើហិង្សាលើកុមារ (ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥)34 ដែលមានបំណងគាំទ្រសេចក្ដីប្រកាសឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពីការលុប

បំបាត់អំ
 ពើហិង្សាលើស្រ្តី និងការលុបបំបាត់អំពហ
ើ ិង្សាលើកុមារនៅអាស៊ាន ដែលរាយការណ៍ទៅតាមវិស័យអាទិភាព
ចំនួនដ
 ប់ពីរ ដែលស្របជាមួយនឹងផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE របាយការណ៍សកលរបស់ WHO ស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ បានកត់សម្គាល់ថា

៥៦%នៃប្រទេសនានា គាំទ្រយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងន
 ូវភាពពាក់ព័ន្ធនៃយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE

សម្រាប់ការរៀបចំផ
 ែនការ និងការពិនិត្យតាមដានលើការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ35។ សេចក្ដីប្រកាសទីក្រុង

ភ្នព
ំ ញ
េ អំពកា
ី រប្តេជច
ា្ញ ត
ិ ច
្ត ពោ
ំ ះយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្ត INSPIRE បានយោងទៅដល់ការប្តេជច
ា្ញ ត
ិ ម
្ត យ
ួ
"ក្នង
ុ ការបង្កន
ើ វឌឍ្ នភាព
ឆ្ពះោ ទៅរកការសម្រច
េ បានទស
ិ ដៅនានានគោ
ៃ លដៅអភិវឌឍ្ ន៍បក
្រ បដោយចីរភាព (SDGs) ដើមប្ ប
ី ញ្ចបអ
់ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើ

កុមារ ដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តផ្អែកលើភស្តុតាងទាំងប្រាំពីរនៃយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE សម្រាប់ការបញ្ចប់អំពើហិង្សា

លើកុមារ ក្នុងនាមជាក្របខណ្ឌការងារសំខាន់បំផុត ដើម្បីផ្ដល់ភស្តុតាង សម្រាប់ការរៀបចំ និងការអនុវត្តអន្តរាគមន៍
នានា"36។

ផែនការសកម្មភាពស្ដព
ី កា
ី រទប់សត
ា្ក ់ និងឆ្លយ
ើ តបចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រតវូ្រ បានសម្របយ៉ង
ា ល្អជាមួយនឹង SDGs

ដោយត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះផ្ទាល់។ ខសំខាន់ចំនួនពីរស
 ្ថិតក្រោម SDG ១៦ "លើកកម្ពសស
់ ង្គម

ប្រកបដោយសន្តិភាព និងបរិយាប័ន្ន សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍប
 ្រកបដោយចីរភាព ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ សម្រាប់
មនុស្សគ្រប់រូប និងកសាងស្ថាប័នប
 ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព និងបរិយាប័ននៅ
្ន គ្រប់កម្រិត"។ ជាពិសេស

SDG ១៦.២ ត្រូវកត់សម្គាល់ថាមានភាពពាក់ព័ន្ធ៖ "បញ្ចប់ការរំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច អំពើជួញដូរមនុស្ស និង
គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា និងទារុណកម្មល
 ក
ើ ុមារ" ព្រមទាំង១៦.១ ("កាត់បន្ថយគួរឱ្យកត់សម្គាលន
់ ូវគ្រប់ទម្រង់នអំ
ៃ ពើ
ហិង្សា និងមរណភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅគ្រប់ទីកន្លែង") ៥.២ ("លុបបំបាត់កា
 រអនុវត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់

ដូចជា អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យក
 ុមារ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការកាត់លើអវយវៈភេទរ បស់ស្រ្តី")។ ការបូក

33
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កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំង ស្ថានភាព "ចូលជាធរមាន" នៃអនុសញ្ញានីមួយៗ ជាមួយនឹងអនុសញ្ញាមួយចំនួនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជា

ច្រើនឆ្នាំ មុនពេលចុលជាធរមាន
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

សរុបរ បស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើ SDGs37 ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ២០១៩ សំដៅទៅដល់ការរៀបចំ និងការអនុម័ត
ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ និងបង្ហាញនូវវឌ្ឍនភាពនៅក្រោម SDG ៥ ស្ដីពី
សមភាពយេនឌ័រ ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញវឌ្ឍនភាពនៅក្រោម SDG ១៦.១ និង ១៦.២ ឡើយ38។

របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៩អំពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ

ស្ទរើ តែទាង
ំ ស្រង
ុ បានផ្តត
ោ លើសកម្មភាពនានា ដល
ែ រៀបរាប់តច
ិ តួចអំពល
ី ទ្ធផលនស
ៃ កម្មភាពទាំងនោះ។ របាយការណ៍

នោះ បានបរិយាយអំពក
ី ម្មវិធី ដែលបានលេចឡើងនូវបញ្ហាចំនួនពីរ ១)ការរៀបរាប់អំពី "លទ្ធផល" ណាមួយបានផ្ដោត
ទៅលើរបកគហ
ំ ញ
ើ វិជមា
្ជ ន និង ២)សូមប្ កា
ី ររៀបរាប់អព
ំ កា
ី រពិភាកសា
្ លើល
 ទ្ធផលក្ដី របាយការណ៍នោះកម្រមានពត
័ មា
៌ ន
លើសពីលទ្ធ
 ផលពាក់ព័នន
្ធ ឹងកា
 រផ្ដល់សេវាដោយផ្ទាល់ណាស់ ដូចជា ការវាយតម្លៃលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាល

តាមរយៈការសម្ភាសជាមួយនឹងសិក្ខាកាមនៅពេលពួកគេវិលត្រលប់ទៅវិញ។ បន្ទាប់មក មានការរាយការណ៍បន្តិច
បន្តួច ដែលវាស់វែងលើលទ្ធផលនោះ។

ភាពស្របរបស់ផ
 ែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ/NSDP) ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ និង ផ.យ.អ.ជ/

NSDP ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងអា
 ទិភាពផ្នែកគោលនយោបាយ ផ.យ.អ.ជ/NSDP និងសកម្ម
ភាពនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការពារកុមារ ដោយឆ្លើយតបចំពោះកត្តាហានិភ័យនានា ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ

អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ (ភាពក្រក
ី ្រ ការធ្វឱ
ើ យ្ ប្រសរើ ឡើងចំពោះសខ
ុ ភាព សមភាពយន
េ ឌ័រ ការទទួលបានការអប់រំ គុណភាព
នៃការអប់រំ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងការទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដ
 ែលមានប្រសិទ្ធភាព) និងកត្ដានានាដែលប្រឆាំង

នឹងអំពើហិង្សាលើកុមារផ្ទាល់។ ផ.យ.អ.ជ/NSDP ក៏ផ្តោតលើអំពើជួញដូរមនុស្ស និងការជួយដល់ជនរងគ្រោះ តាម
រយៈការស្ដារនីតិសម្បទា ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងសមាហរណកម្មត
 ្រលប់ទៅកាន់សង្គមវិញ។ ទំនួលខុសត្រូវ

ជាក់លាក់ម
 ួយនៅក្នុង ផ.យ.អ.ជ/NSDP ដែលជាទំនួលខុសត្រូវគន្លឹះរបស់ក្រសួង ស.អ.យ គឺសុខុមាលភាពកុមារ និង
យុវនីតិសម្បទា។ ផ.យ.អ.ជ/ NSDP ក៏បញ្ជាក់អំពកា
ី រប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក
 ្នុងការបំពេញកាតព្វក
 ិច្ចនៅក្រោមអនុសញ្ញា

ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ និងល
 ើកកម្ពស់យ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ
អំពើហិង្សាល
 ើកុមារ និងផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាល
 ើស្រ្តី។ ផ.យ.អ.ជ/ NSDP ក៏មានភាព
ស្របគ
 ្នាជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍកុមារផងដែរ។

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥ គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តគាំពារសង្គមយ៉ាងសំខាន់មួយ

ដែលគ
 ប
្រ ដណ្ដបកម្មវធ
ិ គា
ី ពា
ំ រសង្គមដោ
 យមានការរួមវិភាគទាន ដោយមិនមានការរួមវិភាគទាន ការរៀបចំផន
ែ ការទីផសា
្ រ
ការងារ និងកា
 រទទួលបានសេវាសង្គម។ ក្របខណ្ឌនេះរ ួមមានការយកចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃ
កិច្ចគាំពារសង្គមជាមួយនឹងក
 ិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

រួមទាំងកា
 រឆ្លើយតបចំពោះភាពទន់ខ្សោយនៃកិច្ច

គាំពារសង្គមការពង្រឹងគ
 ្រួសារ និងការផ្ដល់សេវាជាលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា។
ផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ

ក៏មានសង្គតិភាពជាមួយនឹងគោល

នយោបាយ ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ នៅសាលារៀនរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ
 ឆ្នាំ
២០១៦

និងផែនការសកម្មភាព

សម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ

នៅសាលារៀនសម្រាបឆ
់ ្នាំ

២០១៩-២០២៣ ផងដែរ ដើម្បីឱ្យកុមារអាចទទទួលបានការអប់រនៅ
ំ ក្នុងបរិយាកាសរៀនសូត្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

និងសមធម៌។ គោលនយោបាយនេះផ្តោត យ៉ាងជាក់លាក់អំពីបរិយាកាស "សុវត្ថិភាពកុមារ" ស្របពេលដែលផែនការ
សកម្មភាពស្ដីពីសាលារៀន និង "លិខិតយល់ព្រមចំពោះសេចក្ដីអំពាវអំនាវឱ្យមានសកម្មភាពបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅ
 

សាលារៀន៖ សុវត្ថិភាពក្នុងការរៀនសូត្រ" ដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ធ្វើការយោងយ៉ាងជាក់លាក់
ទៅដល់កា
 របញ្ចប់អំពើហិង្សានៅ
 ក្នុងសាលារៀន។ នៅឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំ យុវជន
37
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https://sdgs.un.org/sites/default/files/documents/23603Cambodia_VNR_PublishingHLPF.pdf
រដ្ឋាភិបាលបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ចូលទិសដៅ SDGs 16.1 និង 16.2 នៅក្នុង SDGs កម្ពុជា នៅក្នុងការបូកសរុបពាក់កណ្ដាល់អាណត្តិ
នៅឆ្នាំ២០២២។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

41

និងកីឡា បានរៀបចំផ
 ែនការជាតិស្ដីពី សុខភាពសិក្សា ដែលគ្របដណ្ដបល
់ ើការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ
 ្លូវចិត្តរបស់
កុមាររងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សា ដែលគ្មានការរើសអើងទៅលើស្ថានភាព និងសាវតារបស់កុមារ រួមទាំងក
 ុមារ
មានពិការភាព។

ផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ បានផ្តោតយ៉ាងជាក់លាក់ដ
 ល់កុមារមាន

ពិការភាពថា មានភាពងាយរងគ្រោះជា
 ពិសេសចំពោះអំពើហិង្សា និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃអំពើហិង្សា។ ផែនការ

សកម្មភាព នេះមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងច
 ្បាប់ស
 ្ដីពីកិច្ចការពារ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ គោលនយោបាយ
ស្ដីពីការអប់រស
ំ ម្រាប់កុមារមានពិការភាព និងផ
 ែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្ដីពីពិការភាព ដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងយន្តការ
សម្របសម្រួល ដើម្បីផ្ដល់សេវាដល់កុមារមានពិការភាព។
ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ

ក៏មានសង្គតិភាពជាមួយនឹងច
 ្បាប់យុត្តិធម៌អនីតិជនឆ្នាំ២០១៦

និង

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការប្រតិបត្តិដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនផងដែរ។ ភាពពាក់ព័ន្ធនេះរួមមានការ
បង្វែរសម្រាបក
់ ុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់

ដែលជួយតាមរយៈការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការបង្វែរ

និងដំណើរការយុត្តិធម៌ផ្តោតល
 ើការស្ដារឡើងវិញ ជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។

របាយការណ៍អាស៊ានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃកម្មវិធីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងតំបន់

បានបញ្ចូលរបាយការណ៍រ បស់

ប្រទេសកម្ពុជា39។ របាយការណ៍នេះផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅអ
 ំពីវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យសកម្មភាព ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា
ពាក់ព័ន្ធនឹង
 ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ ដោយគ្របដណ្ដប់លើការទប់ស្កាត់ សេវាឆ្លើយតប

និងគាំទ្រផ្នែកកិច្ចការពារ ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងតុលាការ ការកសាងសមត្ថភាព ការស្រាវជ្រាវ និងការប្រមូលទិន្នន័យ ការ
តាមដានត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ និងការវាយតម្លល
ៃ កា
ើ រសម្របសម្រល
ួ ការគ្របគ
់ ង
្រ និងភាពជាដគ
ៃ ូ និងកិចស
្ច ហការ។ របាយការណ៍
របស់ប្រទេសកម្ពុជាពិចារណាលើវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមវិស័យទាំងនេះទៅតាមខ្លឹមសារស្នូល។

ដោយពិចារណាលើរបាយការណ៍ ទាំងមូល ចំណុចចំនួនបួនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់៖ ១) ខ្លឹមសារ និងអភិក្រម
នៃផែនការសកម្មភាពដើ

ម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ មានសង្គតិភាពយ៉ាងពេញលេញជាមួយ
នឹងអ្វ
 ី ដែលអាស៊ានកំណត់ថា មានសារសំខាន់ច
 ំពោះកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាព ២) វឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រូវបានធ្វើឡើង ចាប់តាំងការធ្វើការវាយតម្លៃ "ដើមគ្រា" នៅឆ្នាំ
២០១៦ ៣) ផន
ែ ការសកម្មភាពដើមប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ់ និងឆ្លយ
ើ តបចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រមានសារសំខាន់ចពោ
ំ ះជោគជ័យ
នេះ និង ៤) ផែនការសកម្មភាពនេះមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទម្រង់នៃអំពើហិង្សា ដែលស្ថិត
ក្រោមការគ្របដណ្ដបន
់ ៃផែនការសកម្មភាពនេះ។ បន្ថែមលើនេះ របាយការណ៍ស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារជាសកលនៅ

ឆ្នាំ២០២០ បានគូសបញ្ជាក់អ
 ំពី សារសំខាន់យ៉ាងជាក់លាក់នៃកិច្ចសហការពហុវិស័យជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ច្បាស់លាស់40។

ផែនការសកម្មភាពនេះក៏មានសង្គតិភាពជាមួយនឹងពិធីសារអន្តរជាតិ និងគោលដៅ ជាតិផងដែរ នៅពេលដែល

ផែនការសកម្មភាពនេះស
 ំដៅទៅដល់ "គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា"។ ផែនការសកម្មភាពនេះមាននិយមន័យនានា ដែល

គ្របដណ្ដប់លក
ើ ម្រងជាច្រើននៃអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ។ ការធ្វើបែប
នេះរ ួម

បញ្ចូលទាំងទម្រង់នៃអំពើហិង្សាមួយចំនួន

ដែលរមែងតែងត្រូវបានចាត់ទុកថា

ជាអំពើហិង្សាទៅតាមវិស័យ

ដូចជា ពលកម្មកុមារ អំពើជួញដូរកុមារ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក
 ្នុងវ័យក
 ុមារ នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះផងដែរ។
39
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ទោះយ៉ាងណាក្ដី បញ្ហាអំពីអ្វីដែលរួមផ្សំជាអំពើហិង្សាត
 ្រូវបានដេញដោលដោយនិយាមសង្គម ដែលអំពើហិង្សាផ្លូវ

កាយ និងផ្លូវចិត្តរមែងតែងត្រូវបានបែងចែករវាងទម្រង់ "ដែលមិនអាចទទួលយកបាន" និងទម្រង់ "ដែលអាចទទួលយក
បាន"។ ចំណុចនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគំហើញពីការសម្ភាសជាមួយកុមារផ្ទាល់ ពីឪពុកម្ដាយ និងពីតួអង្គនៅ
 
កម្រិតសហគមន៍

។ ឧទាហរណ៍ កុមារាពីរនាក់ ម្នាក់អាយុ១២ឆ្នាំ និងម្នាក់ទៀតអាយុ ១៤ឆ្នាំ នៅខេត្តរតនគីរី បាន
និយាយថា "ការវាយដំតិចតួចពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយ នៅពេលដែលពួកគេធ្វើខុស គឺអាចទទួលយកបាន ប៉ុន្តែការវាយដំ

នៅបរិវេណក្បាល" ឬ "ការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរ" គឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ។ បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលត្រូវបានបង្រួបបង្រួម
ជាមួយគ
 ្រួសាររបស់គាត់នៅខេត្តកណ្ដាល បានវែកញែកថា មានភាពខុសគ្នា គឺការវាយដំនៅពេលដែលគាត់ស័ក្តិសម

នឹងទទួល គឺអាចទទួលយកបាន ប៉ុន្តែការរងការវាយដំនៅពេលដែលគាត់មិនស័ក្តិសមនឹងទទួល គឺមិនអាចទទួលយក
បានឡើយ។

ស្រ្តីវ័យក
 ្មេងម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានកត់សម្គាល់ថា "ការវាយដំជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយ ដូចជា រំពាត់ គឺអាចទទួល

យកបាន ឱ្យតែការវាយដំនោះមិនបន្សល់ស្នាមជាំ"។ មន្រ្តីរាជការ ម្នាក់បានកត់សម្គាល់ថា បញ្ហានេះពិតជាពិបាកបែងចែក
អំពីភាពខុសគ្នាណាស់៖ "ប្រសិនបើ យើងន
 ិយាយថា ការស្រែកដាក់កុមារ គឺជាទម្រង់មួយនៃអំពើហិង្សា វាមិនអាច

ទទួលយ
 កបានឡើយ ដោយសារពួកគេយល់ថា នេះជាទស្សនទានលោកខាងលិច និងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប
 រិបទ ឬវប្បធម៌
របស់យើងឡើយ"។ បើទោះបីជាការលើកឡើងខាងលើម
 ិនមានន័យថា និយមន័យនៃផែនការសកម្មភាពនេះ (ដែលជា
និយមន័យមានសង្គតិភាពជាមួយអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ) គឺជានិយមន័យខុសក្ដី ប៉ុនវាលើ
្តែ
កឡើងជាសំណួរថា តើអាចអនុ
វត្តនិយមន័យនេះនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាដោយរបៀបណា ដើម្បីអាចសម្រេចបានគោលដៅនានា។

ពាក់ព័ន្ធនឹងថា តើការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះបាន "ស្ដាប់" អ្នកមានសិទ្ធិ បានល្អកម្រិតណា

គំហើញពីកា
 រវាយតម្លៃនេះគូសបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងរ
 ៀបចំឱ្យមានការចូលរួមរ បស់អ្នកមានសិទ្ធិ
នៅក្នុងកា
 ររៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីអំពើហិង្សាលើកុមារ។ ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការអំពកា
ី រចូលជាសមាជិកដៃគូសកល
ដើមប្ ប
ី ញ្ចបអ
់ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល
 ក
ើ មា
ុ ររបស់បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ 41 បានរួមបញ្ចល
ូ កិចប
្ច ជ
្រ រំុ បស់កមា
ុ រចំនន
ួ បី ដល
ែ ដឹកនាំដោយបណញ
្ដា 

កុមារ និងយុវជនចំនួនបី៖ បណ្ដាញក
 ុមារអ្នកតស៊ូមតិ ក្រុមតំណាងក្មេងជំទង់ និងយុវជន និងចលនាកុមារ និងយ
 ុវជន
កម្ពុជាដ
 ើម្បីសិទ្ធិកុមារ។ ក្រុមដទៃទៀតរួមមានបណ្ដាញកុមារ និងយុវជន និងប
 ណ្ដាញកុមារអ្នកតស៊ូមតិ។ ការសម្ភាស
ជាមួយក
 ្រុមទាំងនេះ ព្រមទាំងជាមួយដៃគូអនុវត្តទាំងឡាយ ដែលចូលរួមជាមួយក្រុមទាំងនេះនិងដៃគូអនុវត្តទា
 ំងឡាយ
ដែលគាំទ្រពួកគេ

គូសបញ្ជាក់នូវចំណេះដឹងកម្រិតខ
 ្ពស់អំពីចេតនានៃផែនការសកម្មភាពនេះ

រួមជាមួយនឹងកា
 រយល់

ស្របទៅ
 នឹងគោ
 លបំណងជុំវិញអំពើហិង្សាលើកុមារ។ មានភស្តុតាងផងដែរថា តួអង្គទាំងនេះបា
 នធ្វើកិច្ចការមួយចំនួន
នៅក្នុងស
 ហគមន៍របស់ពួកគេ រួមទាំងនៅក្នុងសាលារៀន និងមានភស្តុតាងថា ពួកគេជាច្រើននៅតែជាសកម្មជន ដែល
មានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសិទ្ធិកុមារ។
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7>1

ប្រសិទ្ធភាព
សំណួរសំខាន់ៗអំពីប្រសិទ្ធភាព

តើការគាំទ្រដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាល និង UNICEF និងដៃគូដទៃទៀត មានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា ក្នុងការជួយ

ឱ្យសម្រេចបានលទ្ធផលនៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពកា
ី រទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនេះ?

ប្រសិទ្ធភាពបានពិចារណាលើការគាំទ្រ ដែលដៃគូជាតិសំខាន់ៗ និង UNICEF បានផ្ដល់ចំពោះការអនុវត្តផ
 ែនការ

សកម្មភាពនេះគឺ កម្រិតនៃការសម្រេចបានទៅតាមការរំពឹងទុក ដែលធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានយ៉ាងរឹងមាំ សម្រាប់
ក្រុមអ្នកទទួលផល និងកត្តានានា ដែលសម្រួល ឬរារាំងចំពោះសមិទ្ធផលបែបនេះ។

7>2

គំហើញ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញអំពលទ្ធ
ី ផលចុងក្រោយនៃការអនុវត្តន៍ មិនបានបង្ហាញសូចនាករនៃ

លទ្ធផលទាំងនេះក្ដី (សំណរួ វាយតម្លៃ Effect១ ឧបសម្ពន
័ ្ធ ឌ) ប៉ន
ុ មា
ែ្ត នរាយការណ៍ដទៃទៀត បានបរិយាយអំពស
ី កម្មភាព

និងចេតនានៃសកម្មភាព។ ទោះបីជារាយការណ៍ទាំងនេះ នឹងទំនងត្រូវបានពង្រឹង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្ដី សេចក្ដីរាយ
ការណ៍បែ
 បនេះ មិនគ្រប់គ្រាន់ សម្រាបកា
់ រវាយតម្លៃឡើយ។ ដោយប្រើប្រាស់របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៩ រួមជាមួយនឹង

យោបល់ព
 ីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះៗ របាយការណ៍ និងឯកសារដទៃទៀត បញ្ជីខាងក្រោមនេះផ
 ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅមួយ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលបានដឹងអ
 ំពល
ី ទ្ធផលទាំង ១៦ (តារាងពេញលេញមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឌ)។ សេចក្ដីសង្ខេបនៃ
គំហើញមានដូចខាងក្រោម៖

លទ្ធផលចំនួន២ (កម្មវិធីសាលារៀន ការថែទាំសុខភាព)៖ ផ្ដល់ភស្តុតាងពេញលេញ/ភាគច្រើនពេញលេញ

y

លទ្ធផលចំនួន៨ (ការសម្របសម្រួល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន កិច្ចការពារ ស្ថាប័ន និងច្បាប់

y

ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ ការទប់ស្កាត់ ភស្តុតាង)៖ ផ្ដល់ភស្តុតាងជាផ្នែក

លទ្ធផលចំនួន៦ (ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ (M&E) ពហុវិស័យ

y

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ សមត្ថភាពប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ច្បាប់ជាតិ) ផ្ដល់លទ្ធផលតិចតួច។
ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពលើលទ្ធផលទាំងដប់ប្រាំមួយ

នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៅគ្រប់

វិធានការណ៍ភាគច្រើន ប៉ុន្តែភាពចន្លោះខ្លះទាក់ទងនឹងលទ្ធផលទី៦ និងលទ្ធផលទី៧ លើការកែលម្អច្បាប់ ដោយសារ
មានភាពជឿនលឿនដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាច្បាប់ការពារកុមារ និងស្តង់ដារប្រតិបត្តិនានាកំពុងដំណើរការ។

ដោយពិចារណាលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃខាងលើ មានបទពិសោធសំខាន់ៗចំនួនបី ដែលរៀនសូត្របាន៖

1> មានភស្តុតាងមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះនៃភស្តុតាងដែលត្រូវការ

សម្រាបកា
់ រវាយតម្លៃនេះ ហើយភស្តុតាងមួយចំនួន

ដែលមាន មិនបានផ្ដល់ការវាយតម្លៃធំដអ
ុំ ំពីវឌ្ឍនភាពឡើយ។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ប្រទេសកម្ពុជា គឺជារដ្ឋសមាជិក អាស៊ានតែមួយគត់ ដែលមានអនុម័តយ
 ុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងជាតិ ដើម្បីបញ្ចប់

អំពើហិង្សាលើកុមារ តាមរយៈកម្មវិធី PROTECT42 ។

2> នៅពេលដែលមានភស្តុតាង

ភស្តុតាងនោះបង្ហាញឱ្យឃើញថា អ្វីៗដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត គឺស្ថិតនៅ

ដំណាក់កា
 លដប
ំ ង
ូ ហើយត្រវូ ការពេលវលា
េ ច្រន
ើ ទៀត ដើមប្ ស
ី ម្រច
េ បានវឌឍ្ នភាពទៅតាមលទ្ធផលចុងក្រយ
ោ

3> មានវឌ្ឍនភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ និងកិច្ចការពារ ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាពនេះនៅឆ្ងាយពីកា
 រផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្រប

ខណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថា លទ្ធផលនានាអាចត្រូវបានសរសេរក្នុងលក្ខណៈ
ចង្អៀតពេក សម្រាប់ការរាយការណ៍អ
 ំពវី ឌ្ឍនភាព។

(១).ចំពោះតម្រូវការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យ ការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យ និងប្រព័ន្ធរាយការណ៍ ជាកិច្ចការងារគួរឱ
 ្យ

ពិចារណា ប៉ុន្តែជាកិច្ចការស្នូល សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ (២)សូមបញ្ជាក់ថា វិធាន
ការជាច្រើនដែលកំពុងអនុវត្ត ត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួន ដោយសារដំណើរការស្មុគស្មាញ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការ

ផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ ប្រពន
័ ។
្ធ (៣)ចំពោះបញ្ហនា
ា នាដល
ែ ល
 ទ្ធផលនផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ បានផ្ដត
ោ យ៉ង
ា ចន
ើ្រ ទៅលើការអភិវឌឍ្ 
ស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយ ប៉ុន្តែផ្ដោតតិចតួចទៅ
 លើការផ្ដល់សេវាដោយផ្ទាល់។ ការពិចារណាឡើងវិញទៅលើការ

ប្រើប្រាស់ពាក្យពេជន៍នៃលទ្ធផលទាំងនេះមួយចំនួន និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងលទ្ធផលទាំងនេះជា
 មួយនឹងការទប់ស
 ្កាត់
បឋម និងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាគឺជាការចាំបាច់។

កុមារដែលត្រូវសម្ភាសមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ បានកត់សម្គាល់អំពីការទទួលបានព័ត៌មានអំពអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារ។

កុមារីពីរនាក់ អាយុ ១៣ឆ្នាំ និង ១៤ឆ្នាំ បានរៀបរាប់ថា ពួកគេបានឃើញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញទីក្រុង និងបានស្ដាប់លឺ

រឿងរាវផ្សេងៗពីវិទ្យុ ប៉ុន្តែមិនអាចចងចាំសារទាំងនោះបានទេ។ ពួកគេក៏កត់សម្គាល់ថា ពួកគេមានគ្រូបង្រៀន ដែលបាន
ពិភាក្សាអំពីអំពើហិង្សា ដោយពន្យល់អ្វីដែលជាអំពើហិង្សាផ
 ្លូវកាយ និងផ្លូវភេទ។

ប្រសិទ្ធភាពក៏ត្រូវបានវាយតម្លទៅតាមយុ
ៃ
ទ្ធសាស្រ្តផងដែរ (ក៏គ្របដណ្តប់លើសំណួរវាយតម្លៃ Effect ១ផងដែរ)

ដោយគ្របដណ្ដប់លើយុទ្ធសាស្រ្តចំនួនបួននៅ
 ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្តទាំងប្រាំនៅក្នុងផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ។ ការ
សម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានពិភាក្សានៅ
 ក្រោមភាពពាក់ព័ន្ធ និងភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា។

យុទ្ធសាស្រ្តទីមួយដ
 ែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់នៅទីនេះ គឺការទប់ស្កាត់បឋម43។ គំហើញសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោម៖
y

វឌ្ឍនភាពត្រូវបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅ
 ទូទាំង កម្មវិធី Cambodia PROTECT និងវិធានការកម្មវិធីដទៃទៀត

ដែលផ្ដោតលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការផ្លាស់ប្ដូរឥ
 រិយាបថ និង
អាកប្បកិរយា
ិ
ការបណះុ្ដ បណល
្ដា អ្នកសារព័តមា
៌ ន ការទប់សត
ា្ក កា
់ ររំលោភបំពានតាមប្រពន
័ អ
្ធ ន
ី៊ ធឺណត
ិ ពលកម្ម

កុមារ និងសម្ភារ និងការទំនាក់ទំនង និងការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ដោតលើការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាននៅក្នុងការ
គ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន។
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គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះ៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារនៅតាមផ្ទះ សាលារៀន សហគមន៍ និងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ តាម

រយៈយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់បឋមដែលសម្របសម្រួលជាពហុវិស័យរវាងក្រសួង និងសា្ថប័ននានាដោយផោ្តតលើអង្គភាព និងវិស័យសំខាន់ៗ
សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាន។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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y

ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមានមិនត្រូវបានគិតថា ផ្ដោតលើករណីអំពើហិង្សា "ធ្ងន់ធ្ងរ" ដែលជាកង្វល់ចំពោះឪពុក
ម្ដាយ44។

y

ការទប់ស្កាត់បឋមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្របសម្រួលកត្តាហានិភ័យខុសៗគ្នា

ព្រមទាំងការយល់ខុសជា

ទូទៅ (ឧទា. កុមារាមិនទទួលរងការរំលោភផ្លវូ ភទ
េ ឡ
 យ
ើ )។ នៅក្នង
ុ ការពិនត
ិ យ្ ឯកសារ ដល
ែ ត្រវូ បានរៀបចំស
 ម្រប
ា ់

កម្មវធ
ិ ី Cambodia PROTECT ឯកសារនះេ បានឆះុ្ល បញ្ចង
ំា នូវការយល់ដង
ឹ យ៉ង
ា ចបា
្ ស់អ
ព
ំ ី ឥរិយាបទ និងក
 ង្វល់
ទាំងនេះ។ កត្តាបែបនេះត្រូវបានចែករំលែកបន្ថែមទៀតដោយរបកគំហើញពីការពិភាក្សាជា
 មួយអ្នកផ្ដល់សេវា
ជុំវិញការទប់ស្កាត់ ដែលបានកំណត់ឃើញកត្តាហានិភ័យជា
 ច្រើនក្នុងចំណោមកត្តាហានិភ័យដ
 ូចគ្នានេះ។
y

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួង គន្លឹះចំពោះកម្មវិធីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព

ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងឯ
 កសារមួយចំនួន

រួមទាំងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការ

សកម្មភាពនេះផ្ទាល់។ ប្រទេសកម្ពុជាបា
 នក្លាយទៅជាប្រទេសសមាជិកដៃគូសកល ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើ
កុមារ នៅឆ្នាំ២០១៩។
y

ផែនការប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការយូនីសេហ្វ (ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣)45 ធ្វើការយោងទៅកាន់លទ្ធផល

ទី៣ និងបង្ហាញភា
 ពស្របជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព (SDGs) (ជាមួយនឹងកា
 រយោង
ជាក់លាក់ទៅកាន់ទិសដៅទី៥ ស្ដីពស
ី មភាពយេនឌ័រ ទិសដៅទី៨ ស្ដីពីការងារសមរម្យ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

និងទ
 ិសដៅទី១៦ ស្ដីពី សន្តិភាព ភាពយុត្តិធម៌ និងស
 ្ថាប័នដ៏រឹងមាំ) ព្រមទាំងអ
 នុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ដែល
ប្រទេសកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខី។

យុទ្ធសាស្រ្តទីពីរ គឺការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ46។ របកគំហើញសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោម៖
y

វឌ្ឍនភាពរួមមានសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីក
 ិច្ចការពារកុមារ ដែលបានរួមបញ្ចូលយន្តការអនុវត្តច្បាប់បែបកុមារ
មេត្រី និងកិច្ចការពារសម្រាបក
់ ុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្រ្តីនគរបាលអំពស
ី ិទ្ធិ
កុមារ និងការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ និងការរៀបចំគោលការណ៍

ណែនាស
ំ ព
ី្ដ កា
ី របង្វរែ សម្រប
ា ដ
់ ណ
ំ
រើ ការយុតធ
ិ្ត ម៌ជន
ំ ស
ួ ឱយ្ ការឃុខ
ំ ន
ួ្ល និងការកាត់បន្ថយចំនន
ួ កុមារនៅក្នង
ុ ម
 ណ្ឌល
ឃុំឃាំង។
y
y

វឌ្ឍនភាពចមប្ ងតវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ តាមរយៈការបង្កត
ើ ប្រពន
័ ្ធ Primero សម្រប
ា គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ ករណីកច
ិ កា
្ច រពារកុមារ។

ភាពរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រូវបានធ្វើឡើងពា
 ក់ព័ន្ធនឹងការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីសង្គមកិច្ច និងស
 ុខុមាល
ភាពសង្គមថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ

ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពកា
ី រគ្រប់គ្រងករណី

អា ទិភាពផ្នែកស
 មាហរណកម្មរ បស់រដ្ឋាភិបាល47។

ដើម្បីគាំទ្រដល់
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ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន ICS-SP ដែលជាអង្គការអនុវត្ត បានធ្វើការសិក្សា KAP ដែលមានបំណងកំណត់វឌ្ឍនភាព
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បច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបានលទ្ធផលដែលកម្មវិធីចង់បាន សម្រាប់កុមារ ដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។
Penh.
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គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះ៖ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវាសង្គម

(សុខភាព អប់រំ យុត្តិធម៌ និងកិច្ចការពារកុមារ) ដើម្បីផ្តល់សេវាដែលមានគុណភាព សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារី និងកុមារាដែលធ្លាប់ទទួលរង
ឬជួបប្រទះ ឬដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

យោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំត្រីមាសនៃផ្នែកកិច្ចការពារកុមាររបស់ UNICEF (ខែកក្កដា-ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០) អ្នកចូលរ ួមស
 រុប

ចំនួន ១៤៧នាក់មកពី ២៥រាជធានីខេត្ត បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពី របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី Primero៖ ពួកគេគឺជា
មន្រ្តីបង្គោលថ្នាក់រាជធានីខេត្តនៃមន្ទីរ ស.អ.យ បុគ្គលិកសង្គម និងមន្រ្តីមកពីការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម ក្រុងស្រុក
ខណ្ឌ។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

y

ការអភិវឌ្ឍពាក់ព័នក
្ធ ៏ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការអនុម័តគ
 ំរូថ្មីនកិ
ៃ ច្ចសហការលើករណី ដែលរួមមាន ការរៀបចំ
ការកសាងភាពជាដៃគូរវាងបុគ្គលិកសង្គមនៃ កម្មវិធីភាពជាដៃគូ ដើម្បីកិច្វការពារកុមារ (3PC) និងមន្រកា
្តី រិយា
ល័យសង្គមកិច្ច និងសុខមា
ុ លភាពសង្គម នៅក្នង
ុ ១៨ក្រង
ុ ស្រក
ុ ខណ្ឌ ផងដរែ ។ តួនាទីរបស់អង្គការយូនស
ី ហ
េ ក
្វ ្នុង
ការគាំទ្រដល់កម្មវិធីនានាគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តន៍។

y

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការឆ្លយ
ើ តបដល
ែ ត្រវូ ផ្ដលដោ
់ យផ្ទល
ា ទៅ
់ ដល់កមា
ុ រមានតម្រវូ ការត្រវូ បានបញ្ចល
ូ ទៅក្នង
ុ 

កា រសម្ភាសទាំងជាមួយក
 ុមារដែលមានបញ្ហាជាមួយច្បាប់ និងកុមារដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា និងជាមួយអ្នក
ផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សេវា។ របកគំហើញនានាឆ្លុះបញ្ចាំង៖ ១) តម្លៃនៃការគ្រប

ដណ្ដប់ទៅដល់ក
 ុមារមានតម្រូវការ និងកា
 រពិតដែលថា អន្តរាគមន៍នា
 នាអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែក ២) ការ
លំបាកក្នុងការផ្ដល់សេវាទាំងនេះ និងតម្លៃឯកតាកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាទាំងនេះ និង ៣) ភាគច្រើន
លើសលុបនៃកុមារមានតម្រូវការ មិនទទួលបានសេវាពីអ្នកផ្តល់សេវាឡើយ។

សមាជិកនៃក្រុមតំណាងក្មេងជំទង់ និងយុវជននៅរាជធានីភ្នំពេញបានកត់សម្គាល់ថា ច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាក
 ្នុង

គ្រួសារមិនបានបញ្ចូលកិច្ចការពារកុមារឡើយ ដោយសារតែឪពុកម្ដាយនៅតែមានសិទ្ធិ ដើម្បីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើ
កុមារ ជាទម្រង់មួយនៃការដាក់វិន័យ។

យុទ្ធសាស្រ្តទីបី គឺការរៀបចំច្បាប់ និងគោលនយោបាយ48។ របកគំហើញសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោម៖
y

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ២
ំា្ន ០១៩ អំពផ
ី ន
ែ ការសកម្មភាពស្ដព
ី អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល
 ក
ើ មា
ុ រ49 រាយការណ៍នៅក្រម
ោ ផ្នក
ែ រងទាង
ំ 

បីនៃកិចកា
្ច រពារពីទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើកុមារ និងការមិនអ
 ើពើ

ចំពោះកុមារ។ នេះ គឺជាវិស័យតែមួយគត់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ដែលគ្មានព័ត៌មាននៅក្រោមលទ្ធផលនៃផ្នែក
រងចំនន
ួ ពីរក
ង
ុ្ន ចំណោមផ្នក
ែ រងទាំងបី ពោលគឺ លទ្ធផលចុងក្រយ
ោ ទី១២ ស្ដព
ី ក
ី ប
្រ ខណ្ឌចបា
្ ប់ ដើមប្ កា
ី រពារកមា
ុ រ

ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងលទ្ធផលចុងក្រោយទី១៣ ស្ដីពីវិសោធនកម្ម និងការអនុម័តច្បាប់ ដើម្បប
ី ង្ការ និង
ឆ្លយ
ើ តបចំពោះការមិនអើពច
ើ ពោ
ំ ះកមា
ុ រ។ សម្រប
ា ល
់ ទ្ធផលដទទ
ៃ ៀត មានសច
េ ក្ដរា
ី យការណ៍អ
ព
ំ ស
ី កម្មភាព និង

លទ្ធផលបឋម ប៉ន
ុ គ្ម
ែ្ត ន
ា សច
េ ក្ដរា
ី យការណ៍អព
ំ ល
ី ទ្ធផលជាទូទៅឡើយ។ នះេ គឺជាអ្វដ
ី ល
ែ បានកើតឡើងពាក់ពន
័ ្ធ
នឹងសេចក្ដីរាយការណ៍ ថ្វីបើមានលទ្ធផលមួយចំនួន ដែលរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានៅសាលារៀន នៅក្រោម
កម្មវធ
ិ កា
ី រអនុវត្តវន
ិ យ
័ វិជមា
្ជ នដល
ែ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ លទ្ធផលចុងក្រយ
ោ ទី១១ ស្ដព
ី ក
ី ច
ិ កា
្ច រពារពទ
ី ណ្ឌកម្មលរា
ើ ងកាយក។
ី្ដ
y

នៅក្រម
ោ ផ្នក
ែ នះេ លិខត
ិ បទដ្ឋន
ា សំខាន់ៗចំនន
ួ បួនត្រវូ បានពិនត
ិ យ្ មើល ឬរៀបចំឡង
ើ ។ លិខត
ិ បទដ្ឋន
ា ទា
 ង
ំ នះេ

រួមមានការធ្វប
ើ ច្ចប
ុ ប្ ន្នភាពនគោ
ៃ លនយោបាយស្ដព
ី កា
ី រថទា
ែ ជ
ំ ន
ំ ស
ួ ចំពោះកុមារ (ឆ្ន២
ំា ០០៦) ការរៀបចំបកា
្រ ស
ស្ដីពីនីតិវិធីអនុវត្តការថែទាំកុមារដោយសាច់ញាតិ និងឪពុកម្ដាយធម៌ និងសេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្ត

ស្មុំកូនក្នុងប្រទេស ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ និងសេចក្តីព្រាងបទដ្ឋាននីតិវិធីប្រតិបត្តិ
ការស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ50។
48
49

គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះ៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារ តាមរយៈការពង្រឹងក្របខណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយក្នុងកា
 រ

ទប់ស្កាត់ និងការពារកុមារពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ ការរំលោភបំពាន និងការមិនអើពើ។
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Coram International បានបញ្ចបកា
់ រពិនត
ិ យ្ សំណរេ មានស្រប
ា ទា
់ ង
ំ ស្រង
ុ បានសរសេរឯកសារស្ដព
ី កា
ី រកំណត់ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ សម្រប
ា កា
់ ររៀបចំ

របស់ពក
ួ គេ និងបានធ្វស
ើ ច
េ ក្ដព
ី ង
ា្រ នមា
ៃ តិកា សម្រប
ា ទា
់ ង
ំ ច្បាប់សព
ី្ដ ក
ី ច
ិ កា
្ច រពារកុមារ និង SOPs។ នៅពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ន មាតិកាកម្រត
ិ មូលដ្ឋន
ា 
នៃច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ និង SOPs ត្រូវបានធ្វើរួចហើយ ក្រសួង ស.អ.យ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការអនុម័ត

ប្រកាសសព
ី្ដ ី ការថទា
ែ ដោ
ំ យសាច់ញាតិ និងការថទា
ែ ដោ
ំ យឪពុកម្ដយ
ា ធម៌ និងការពិនត
ិ យ្ ចុងក្រយ
ោ លើគោលនយោបាយស្ដព
ី កា
ី រថទា
ែ ជ
ំ ន
ំ ស
ួ 
ចំពោះកុមារ។ សូមមើល Coram International, ច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ និងបទដ្ឋាននីតិវិធីប្រតិបត្តិការ, ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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y

វឌ្ឍនភាពត្រូវបានកត់សម្គាល់ទៅលើការរៀបចំផែនការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យកិច្ចការពារកុមារ

និងផែនកា
 រ

ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រពាក់ពន
័ នៅ
្ធ ថ្នក
ា រា
់ ជធានី/ខត
េ 51
្ត ការរៀបចំផន
ែ ការរយៈពល
េ ប្រឆ
ំា ដោ
ំា្ន យក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ជាតិកម្ពជា
ុ ដើមប្ ី
កុមារ និងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ ការបង្វែរកន្លែងថែទាំ

និងការបិទកន្លែងថែទាំកុមារ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ ដើម្បីឱ្យ

ស្របជាមួយនឹងនិយាមអន្តរជាតិ ការរៀបចំពិធីសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស និងការបណ្តុះបណ្ដាលអំពី
ពិធសា
ី រយុតធ
ិ្ត ម៌អនីតជ
ិ ន។ អង្គការយូនស
ី ហ
េ បា
្វ នធ្វកា
ើ រងាររួមគ្នជា
ា មួយរាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ សកម្មភាពទាំងនះេ ។
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំ "គោលនយោបាយស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ" ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការ

យូនីសេហ្វ និង "ផែនការសកម្មភាពស្ដីពី គោលនយោបាយកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងសាលារៀន" ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ឆ
 ្នាំ
២០២៣52 ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តតាមវិស័យចំពោះកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងសាលារៀន។

យុទ្ធសាស្រ្តទីបួន គឺការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្ល53
ៃ ។ គំហើញសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោម៖
y

ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការកសាងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងកិច្ចការពារកុមារ (CPMIS) ដែលនឹងពិចារណាថា តើ
កម្មវធ
ិ កិ
ី ចកា
្ច រពារកុមារកំពង
ុ ដំណរើ ការប្រពត
ឹ្រ ទៅ
្ត ដ
ច
ូ ការចង់បានដរែ ឬទេ និងត
 ស
ើ ម្រច
េ បានគោលបណ
ំ ងនានា

ដែរឬទេ។ សូចនាករស្នូលសរុបចំនួន ៥៥ ដែលត្រូវបានរៀបចំចេញជា ៥វិស័យ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និង
ព្រមព្រៀងគ្នានៅពាក់ កណ្ដាលឆ
 ្នាំ២០១៩54។ សូចនាករទាំងនេះត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ និងរៀបចំបញ្ចប់
និងទទួលបានការយល់ព្រម55។

CPMIS

បញ្ចូលនូវការវាស់វែងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្ននៃ
ា អំពើហិង្សាលើកុមារ។

អង្គការយូនីសេហ្វបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធនេះ។
y

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីឌីជីថល Primero ដែលមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយដាសប៊ត CPIMS

ត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់ឱ្យដំណើរការតាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ប្រព័ន្ធនេះតាមដានលើកុមារដែលស្ថិត
ក្រោមកា
 រគ្របដណ្ដប់នៃប្រព័ន្ធនេះ រួមទាំងកុមារទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយហេតុផលអំពើហិង្សាលើ
កុមារ56។អង្គការយូនស
ី ហ
េ បា
្វ នចូលរួមយ៉ង
ា ច្រន
ើ ក្នង
ុ ការជួយរៀបចំរចនានិងពង្រង
ឹ ប្រពន
័ ្ធ CPMIS/Primero។
y

ដំណើរការនៃការកំណត់សូចនាករបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីអាចកំណត់បាននូវអាទិភាព
នានា និងពន្យល់លម្អត
ិ អំពវី ឌ្ឍនភាព។ ឧទាហរណ៍ សូចនាករ ១.៣ ស្ដព
ី ី "ចបា
្ ប់ដល
ែ ផ្ដនទោ
ា្ទ សព្រហទ
្ម ណ្ឌច
 ពោ
ំ ះ

ការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ ត្រូវបានពិនិត្យ និងធ្វើវិសោធនកម្ម ដើម្បីអនុលោមយ៉ាង
ពេញលេញទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ដែលផ្ដល់ភាពជាក់លាក់ថា តើច្បាប់ណាមួយ (ក្នុងករណីនេះ) មាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្វី ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា ត្រូវការការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្ន

ុងផែនការសកម្មភាពស្ដីពី
អំពើហិង្សាល
 ើកុមារនេះ។"

51

52

ការរៀបចំផែនការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យកិច្ចការពារកុមារ - ការប្រជុំក្រុម TWG នៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
MoEYS (2018). Child Protection in Schools Policy Action Plan 2019-2023, Primary Education Department,
Ministry of Education, Youth and Sports, Phnom Penh, Cambodia

53

គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះ៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារ តាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ប្រមូល

54

MoSVY (2019). Cambodia Child Protection Monitoring Framework: Core Indicators and Metadata, a working

ទិន្នន័យ ពិនិត្យតាមដាន និងរាយការណ៍ករណីអំពើហិង្សា ដែលកុមារកម្ពុជាបានទទួលរង

document to guide the establishment of Child Protection Information Management System (CPIMS) in
Cambodia, Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation, Phnom Penh, Cambodia.
55
56

MoSVY, Cambodia Child Protection Monitoring Framework, July 2020.
MoSVY and UNICEF, Primero Mission to Cambodia in April 2019 and UNICEF Child protection Quarterly Brief 7
on Primero launch and 8 on Primero roll out.
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ជារួម របកគំហើញនានាបង្ហាញឱ្យឃើញថា (ដូចការកើតឡើងជាញឹកញាប់ចំពោះប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យ)

ប្រសិទ្ធភាព នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតាមដានត្រួតពិនិត្យ គឺនៅមានកម្រិត ជាពិសេស ពាក់ព័ន្ធនឹងការតាមដានត្រួត
ពិនិត្យលទ្ធផល និងកា
 រផ្ទៀងផ្ទាតដោ
់ យឯករាជ្យ។ មានការប៉ាន់ប្រមាណ ការស្រាវជ្រាវ និងកា
 រវាយតម្លៃដោយ

ឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធី ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងនេះមិនបានឈានដល់ប្រព័ន្ធតាមដានត្រួត
ពិនិត្យ និងរាយការណ៍ដើម្បីឱ្យមានការចាប់យ
 កប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយ។

ការវាយតម្លន
ៃ ះេ បានវាយតម្លល
ៃ ក
ើ ម្រត
ិ នភា
ៃ ពពញ
េ ចិតរ្ត បស់ឪពុកម្ដយ
ា កុមារ សហគមន៍ និងអ្នកដឹកនាំក
ង
ុ្ន ម
ល
ូ ដ្ឋន
ា 

(សំណួរវាយតម្លៃ Effect4, Effect3, Effect2) ចំពោះវិធានការដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះ
និងរបៀបដែលកា
 រអនុវត្តនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមក្រុម និងទីតាំង។

សមាជិកមកពីក្រុមតំណាងក្មេងជំទង់ និងយុវជនបានគូសបញ្ជាក់អំពី កំណើនបញ្ហនៃ
ា ការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធ

អ៊ីនធឺណែត ហើយបញ្ហានេះនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហេតុនេះចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាកលើសពីការពិចារណា

លើយុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះ ការវាយតម្លៃក៏បា
 នវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះពា
 ក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដោតការយក

ចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។ ផែនការសកម្មភាពស្ដីពអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារត្រូវបានអនុវត្តទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងនៅតាមបណ្ដា
អនុកម្រងនៃបណ្ដារាជធានីខេត្តនានា។

ការវាយតម្លៃជារួមទៅ
 លើប្រសិទ្ធភាពមិនបង្ហាញឱ្យឃើញភាពខុសគ្នាខ្លាំងនៅ

ក្នុងចំណោមរាជធានីខេត្តឡើយ លើកលែងតែខេត្តរតនគីរី (ដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាលម្អិតខាងក្រោម) ដែលមានការផ្តោត
លើកម្មវិធីជាក់លាក់ខុសពីទីតាំងដទៃទៀត។ ការងារស្រាវជ្រាវក្នុងមូលដ្ឋានបា
 នកើតឡើងនៅរាជធានីខេត្តមួយចំនួន

ដោយគ្របដណ្ដប់លើទាំងតំបន់ទីក្រុង (រួមទាំងទ
 ីក្រុងដ៏ធំទាំងពីរនៅ
 រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប) និងត
 ំបន់
ជនបទ។ ភាពខុសគ្ននៅ
ា តាមរាជធានីខត
េ ទ
្ត ន
ំ ងមន
ិ សូវសំខាន់ជាងភាពខុសគ្នរា វាងតំបន់ទក
ី ង
ុ្រ និងតំបន់ជនបទឡយ
ើ ។

ក្រុមឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាត
ំ ្រូវបានសម្ភាសអំពីការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងក
 ម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន។ ជារួម

ពួកគេពិតជាមានភាពវិជ្ជមានចំពោះការមានជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការមើលថែទាំកូនៗរបស់ពួកគេ និងយ
 ល់
កាន់តច្
ែ បាស់អំពីថាតើអំពើហិង្សាលើកុមារជះឥទ្ធិពលទៅលើកុមារយ៉ាងដូចម្តេច។ និយាយបែបនេះ បើគ្មានការពង្រឹង

ទៅលើការអនុវត្តជនា
ំ ញទាំងនះេ ជាបន្តបន្ទប
ា មា
់ នន័យថា ឪពុកម្ដយ
ា ជាច្រន
ើ នឹងវិលត្រលប់ទៅ
 រកការប្រពត
ឹ្រ ព
្ត ម
ី ន
ុ វ ញ
ិ ។

ក្រម
ុ មួយនៅខត
េ បា
្ត ត់ដប
ំ ងបានធ្វកា
ើ រសន្នដ
ិ ន
ា្ឋ ថា "ទោះបីជាយើងបានចូលរួមនៅ
 ក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ច
ី ញ
ិ ម
ឹ្ច កូនបប
ែ វិជមា
្ជ នក្ដី យើង
មិនអាចជៀសវាងការវាយកូនៗរបស់យើងបានឡើយ"។ ឪពុកម្ដាយដ
 ទៃទៀតនៅតំបន់នេះបា
 នអនុវត្តតាមអ្វី ដែលគេ
គិតថា ជានិយាម វប្បធម៌សមស្របជ
 ុំវិញការដាក់វិន័យ ហើយឪពុកម្ដាយទាំងនេះពិបាកក្នុងការអនុវត្តវិធីផ្សេងពីនេះ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី អ្វីដែលហាក់ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរ គឺការកាត់បន្ថយករណីធ្ងន់ធ្ងរន
 ៃអំពើហិង្សា ដែលនេះជាការយល់

ឃើញ របស់សកម្មជនយុវជន។ ការយល់ឃើញបែបនេះកើតឡើង ដោយសារមានកម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាននៅ

ក្នុងសហគមន៍ ប៉ុន្តែក៏ដោយសារការបង្កើតក្លឹបកុមារសកម្ម ដែលមានការចូលរួមរបស់ក្មេងជំទង់នៅ
 ក្នុងសហគមន៍ ព្រម
ទាំងការពិគ្រោះយោបល់នៅ
 កម្រិតសហគមន៍ធ្វើឡើងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និង CSOs ដៃគូក្នុងមូលដ្ឋាន

ដែលមានការចូលរួមរ បស់អ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។ នៅទីនេះគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ
ឃុំសង្កាត់កបា
៏ នយល់ថា ករណីធ្ងន់ធ្ងរបានថយចុះ ហើយពួកគេទំនងជានិយាយថា ការថយចុះគឺដោយសារឪពុកម្ដាយ

មានការយល់ដឹង ដែលទទួលបានពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងមូលដ្ឋានថា ពួកគេមិនគួររ ំលោភបំពានកូនរ បស់
ពួកគេឡើយ។ នៅពេលត្រូវសួរអំពីអ្វីដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពនេះបន្ថែមទៀត ចម្លើយនានារួមមាន ការ

មានអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៅ
 ក្នុងសហគមន៍ កម្មវិធីដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដល់កុមារ និងអ្នកអប់រនៅ
ំ ក្នុងសាលារៀន និងកម្មវិធី
នៅតាមសហគមន៍ ដែលគ
 ្របដណ្ដប់ទៅដល់អ
 ្នកដឹកនាំ និងគ្រួសារ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដ
 ើម្បីកុមារ57 បានកត់សម្គាល់ថា ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ

តាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត(OCSE) (សំណួរវាយតម្លៃ Effect5) គឺជាកង្វល់ជាសកល។ របាយការណ៍នេះសំដៅទៅដល់

OCSE ថា "ទម្រងន
់ ៃការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារដែលកំពុងលេចឡើង និងដែលត្រូវបានសម្រប
សម្រួលតាមរយៈប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត ដោយប្រើប្រាស់គេហ៍ទំព័រ និងកម្មវិធីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម និងកម្មវិធនៅ
ី លើ
ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត។

អំពើនេះរួមមានការផលិត

ការមាន

និងការចែកចាយសម្ភាររំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធ

អិុនធឺណិត ការល្បួងក
 ុមាររងគ្រោះសក្ដានុពលជាមួយចេតនាកេងប្រវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងកា
 ររំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទកុមារតែតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ" (ទំព័រ ៩)។ ការវិភាគស្ថានភាពនេះដែលបានសំដៅទៅដល់ការវាយ

តម្លៃមួយ បានរកឃើញអំពី ហានិភ័យនៃ OCSE នៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងចំនួនប្រាំដង ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់
ឆ្នាំ២០១៨។

ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាភាគីហត្ថលេខន
ី ៃសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ WePROTECT ដែលអនុវត្តតាមគំរូឆ្លើយតបជាតិ ដែល

ផ្ដោតលើកា
 រចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅទូទាំងវិស័យនានា រួមទាំងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា។

ការវិភាគស្ថានភាពបន្តសំដៅទៅដល់ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ

ដែល "កំណត់នូវភាពខ្វះចន្លោះយ៉ាងច្បាស់នៅ
 ក្នុងច្បាប់ សមត្ថភាពរបស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍

និងការឆ្លយ
ើ តបរបស់វស
ិ យ
័ ឯកជនចំពោះបញ្ហា [ន]ៃ OCSE"។ ការងារនៅក្នង
ុ វិសយ
័ នះេ ទ
 ទួលបានភស្តតា
ុ ងបន្ថម
ែ ទៀត
ពីសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង និងតួនាទីស្ដីពកា
ី រទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ OCSE58។
ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតចំពោះការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនេះ

កម្រងតូចៗនៃសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់

ត្រូវបានរៀបចំឡ
 ើងជាមួយន
 ឹងគ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សនៅ
 ក្នុងតំបន់ចំនួនបីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលលទ្ធភាព

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអិុនធឺណិតមានកម្រិតខ្ពស់ (ខេត្តព្រះសីហនុ សៀមរាប និងរាជធានីភ្នំពេញ) និងជាទីតាំងអាទិភាពនៃ
កម្មវធ
ិ អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ ស្របពេលដែលកា
 រពិគះោ្រ យោបល់តាមប្រពន
័ អ
្ធ ន
ុិ ធឺណត
ិ តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅខត
េ បា
្ត ត់ដប
ំ ង។
ក្នុងចំណោមកុមារ ដែលត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រាំមួយនាក់រ
 ៀបរាប់អំពហ
ី េតុការណ៍នៃហានិ

ភ័យតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹង OCSE យ៉ាងហោចណាស់មួយករណី។ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរ និង
ការពារអនីតិជន បានកត់សម្គាល់ថា ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃ OCSE មានកម្រិតទាប ស្របពេលដែលអង្គភាព

ប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលទ
 ទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដាន និងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹង OCSE នៅ
ពេលបច្ចុប្បន្ន មានសមត្ថភាពតិចតួចក
 ្នុងការដោះស្រាយ OCSE ។

ការវិភាគស្ថានភាពនេះបានសន្និដ្ឋានថា ឧបសគ្គនានានៅក្នុងប
 ្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌជា
 តិរួមមាន "កង្វះប
 ច្ចេកវិទ្យា

ទំនើប និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT) ដែលយុវជនប្រើប្រាស់ និងនិន្នាការគន្លឹះន
 ៃបច្ចេក

វិទ្យា កង្វះ ធនធាន ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនៅកម្រិតសហគមន៍ កង្វះទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកឯកទេសបច្ចេកទេស និងធនធាន
អន្តរជាតិដ
 ែលមាន និងការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើវិធីសាស្រ្តស៊ើបអង្កេតរូបវ័ន្តបែបបុរាណ ដែលមិនមានសារប្រយោជន៍
ខ្លាំង សម្រាប់បទល្មើស ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបរិបទឌីជីថលឡើយ" (ទំព័រ ១១)។

របាយការណ៍សកលនៃ WHO ស្ដីពី អំពើហិង្សាលើកុមារ គូសបញ្ជាក់ថា អំពើហិង្សាលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត

មិនគប្បីត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាបញ្ហាដោយឡែកឡើយ ដោយសារវាអាចបង្កឱ្យមានហានិភ័យនៃការឆ្លើយតបលក្ខណៈ

"ដោយឡែកពីគេ (Siloing)" និងការធ្វើការឆ្លើយតបបែបនេះចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅ
 ក្នុងក្រសួងនានា ជា
ពិសេសក្រសួងដែលផ្តល់ព័ត៌មាន។ ពីទស្សនៈដែលគិតគូរអំពីកុមារ ការធ្វើទុក្ខរុកកួនតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត និងការផ្ញើរ
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ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ (២០១៩) ការវិភាគស្ថានភាពបឋម ស្តីពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញ (OCSE) នៅកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ភ្នំពេញ កម្ពុជា។

អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំកម្ពុជា (២០១៩) របាយការណ៍ សិក្ខាសាលាស្តីពីឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ (ICT): ការ

លើកកម្ពស់ការឆ្លើយតបជាតិពហុវិស័យ ដើម្បីបង្ការ និងដោះស្រាយអំពើរំលោភបំពាន និងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអនឡាញ
អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំកម្ពុជា ភ្នំពេញ កម្ពុជា។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

សារពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ផ្លវូ ភទ
េ រ មង
ែ តង
ែ ជាការបន្តនទ
ៃ នា
ំ ក់ទន
ំ ងបប
ែ រំលោភបំពាននៅក្នង
ុ សហគមន៍នានា ហត
េ ន
ុ ះេ វាជា
 បញា្ហ
ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នា ជាជាងបញ្ហាដោយឡែក59។

OCSE មាននៅក្រោមយុទ្ធសាស្រ្តស្ដីពីការទប់ស្កាត់បឋម និងក្នុងកម្មវិធីនៅតាមសាលារៀន ព្រមទាំងនៅក្នុងច្បាប់

និងគោលនយោបាយនានា

(រួមទាំងគោលនយោបាយតាមវិស័យ)។

មនុស្សវ័យក្មេងដ
 ែលត្រូវបានសម្ភាសនៅក្នុង

សហគមន៍ បានដឹងច្បាស់អំពី OCSE និងវែកញែកថា ជាបញ្ហាដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងថា កុមារី និង

កុមារាភាគច្រើន ដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងពួកគេមិនសូវបានទទួលព័ត៌មានអំពហា
ី និភ័យទាំងនេះឡើយ។ អ្នក
ផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះម
 កពីអ
 ង្គការ ម្ចាស់ជំនួយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា ក៏បានយល់ស្របអំពីកំណើនយ៉ាងឆាប់
រហ័សនៃបញ្ហានេះនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ

និងបានស្នើថា

គប្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ល
 ើកម្មវិធីនេះនៅ
 

ពេលអនាគត។ ការផ្ដោតលើ OCSE នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើ
កុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ ត្រូវធ្វើឡើងដោយការកសាងយន្តការ នានា ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះ OCSE ប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព ហើយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ បានកត់ស
 ម្គាល់ថា ជាវិធីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបន្តកិច្ចការនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាង

ណាក្ដី កម្រិតនៃវឌ្ឍនភាពមិនត
 ្រូវបានដឹងច្បាស់ឡើយ ហើយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ
ដើមដំបូងនៅក្នុងដំណើរការ ហេតុនេះរ បាយការណ៍បានកត់ស
 ម្គាល់តែលើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ ពីរប៉ុណ្ណោះ សកម្មភាព

មួយជាមួយនឹងវិស័យប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងសកម្មភាពមួយទៀតជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាល។

ការវិភាគបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីតួនាទីរបស់អង្គការយូនីសេហ្វក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

តាមរយៈការ

ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ទទួលបានសមិទ្ធិផលនៃផែនការដែលបានរំពឹងទុកដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ។
ជាពិសេសអង្គការយូនីសេហ្វកម្ពុជាបានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធការពារ

កុមារដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ និងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេស។ ជំនួយបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានគេលើកឡើង តាម

រយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ ដូចជា ការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី Primero ការកសាងសមត្ថភាព
ដល់មន្រក
ី្ត ច
ិ កា
្ច រសង្គម នង
ិ សុខមា
ុ លភាព សង្គមថក
ា្ន ស
់ ក
ុ្រ និងការកទ
ែ ម្រងក
់ ម្មវធ
ិ ភា
ី ពជាដគ
ៃ ដ
ូ ម
ើ ប្ កា
ី រពារកុមារ (3PC)

ដែលផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការករណីនៅថ្នាក់ស្រុក–ពង្រឹងយន្តការស្ថាប័នសម្រាប់ការផ្តល់សេវាការពារកុមារនៅ
កម្ពុជា។ លើសពីនេះទៅទៀត នេះជាសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកឡើងព
 ីការងារដែលធ្វើដោយអង្គការយូនីសេហ្វក្នុងន័យ

គាំទ្រដល់កំណែទម្រង់ច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ក្នុងការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារដែលជា
អំណោយផលដល់ការពង្រឹងកម្មវិធីគាំពារកុមារ។

សកម្មភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងនេះគឺស្របទៅនឹង យុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយរបស់អង្គការយូនីសេហ្វទាក់ទងនឹងកម្ម

វិធីការពារកុមារ។ វឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលក្នុងបញ្ហានេះត
 ្រូវបានកត់សំគាល់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឌ ដោយមានការ
ចូលរួមវ ិភាគទានរបស់អង្គការយូនីសេហ្វបានរាប់បញ្ចូលដូចខាងក្រោម៖

1> គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ

(CNCC) ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីស័ក្តិសិទ្ធភាព ឬយន្តការ

ដែលមានស្រាប់ និងការកំណត់ភាពចន្លោះប្រហោងនៃយន្តការសម្របសម្រួលកិច្ចការពារកុមារថ្នាក់ជាតិ និង
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ការសិក្សានេះបាននាំឱ្យមានការសម្រេចចិត្តពង្រឹងលេខាធិការដ្ឋាន CNCC ពង្រឹងប្រព័ន្ធ
ត្រួតពិនិត្យ និងបង្កើតក្រុមកា
 រពារកុមារពហុវិស័យថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

2> គាំទ្រគោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ
រដ្ឋាភិបាល និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។
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WHO (2020). Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020, World Health Organization,
Geneva, Switzerland. Page 24.

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់
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3> ក្នុងចំណោមក្រុមកុមារវ័យជំទង់ និងក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានសម្ភាស បានឱ្យដឹងច្បាស់ពីបញ្ហាជាច្រើនជុំវិញ

អំពើហិង្សាលើកុមារ ហើយបានបង្ហាញពីរបៀបដែលពួកគេបានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅ
 ក្នុង
សាលារៀននិងស
 ហគមន៍របស់ពួកគេ។

4> ការឆ្លើយតបកម្រិតសហគមន៍

ចំពោះករណីអំពើហិង្សាដែលបានរាយការណ៍បានរួមបញ្ចូលនូវការធ្វើការតាម

វិស័យ និងកា
 រចូលរួមរបស់មន្រ្តីនគរបាលឃុំ/សង្កាត់។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកការឆ្លើយ

តបបានកត់ សំគាល់ពីឥរិយាបទនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងជុំវិញការដោះស្រាយករណីទាំងនេះដោយបានពង្រឹង
បន្ថែមលើប្រធាន បទបណ្តុះប
 ណ្តាលនិងការពង្រីកការចូលរួម។

5> ករណីអំពើហិង្សាលើកុមារមួយចំនួនតូចបានដោះស្រាយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាកា
 រ

ដោយឡែក នៅខេត្តសៀមរាប

បាន បង្ហញ
ា ថាមានការគាំទជា
្រ ច្រន
ើ លើជន
ំ យ
ួ ផ្នក
ែ ចបា
្ ប់។ លទ្ធផលពីការសម្ភស
ា ន៍ ផ្ទល
ា បា
់ នចង្អល
ុ បង្ហញ
ា ពី
បញ្ហប្រ
ា ឈមជាច្រើននៅ
 ក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ជាពិសេសចំពោះការបង្វែរ ប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺជាចំណុចនៃការពិភាក្សា
កាន់តែច្រើន ហើយមានសុទិដ្ឋិនិយមមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះ ថារឿងនេះអាច
ត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់ តែច្រើននាពេលអនាគតដោយមានការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់។

6> អង្គការយូនីសេហ្វបានចូលរួមក្នុងការគាំទ្រដល់ការសិក្សា

និងការវាយតម្លៃជាច្រើនក្នុងគោលបំណងពង្រឹង

មូលដ្ឋន
ា ព័តមា
៌ ន។ ទោះយ៉ង
ា ណា ការគ្របគ
់ ង
្រ ចំណះេ ដឹងនិងការប្រប
ើ ស
ា្រ ព
់ ត
័ មា
៌ នជាប្រពន
័ នៅ
្ធ មានឧបសគ្គ
និងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ប
 ន្ថែម។

7> ការពិនិត្យឡើងវិញនៃផែនការគាំពារកុមាររបស់អង្គការយូនីសេហ្វសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ និង ២០២០-

២០២១ បានឆ្លះុ បញ្ចង
ំា ពីភាពសស
ី៊ ង្វក
ា ច
់ បា
្ ស់លាស់ជាមួយអាទិភាពនានានផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពដើមប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនេះ។ លទ្ធផលចុងក្រោយទី ៣ នៃកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ ផ្តោតជា
ពិសេសទៅ
 លើអំពើហិង្សាលើកុមារ និងការកេងប្រវ័ញ្ច រួមទាំងក្នុងស
 ្ថានភាពមនុស្សធម៌។ យោងលើកិច្ចគាំទ្រ

ដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ប
 ្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិក Pathfinding មួយ ខណៈពេលដែល
កម្មវធ
ិ យ
ី ទ
ុ នា
្ធ ការថក
ា្ន ជា
់ តិសព
ី្ត កា
ី រទំនាក់ទន
ំ ងដើមប្ ផ
ី ស
ា្ល ប
់ រូ្ត ឥរិយាបទ (Cambodia PROTECT) ត្រវូ បានគេ

លើកឡើងថាជា លទ្ធផលសំខាន់មួយ ។ ការពង្រឹងសមត្ថភាពត្រូវបានលើកឡ
 ើងទាក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍
ក្នុងវ័យកុមារ និងអំពើហិង្សាលើកុមារជាទូទៅ និងកម្មវិធីនៅតាមសាលារៀនក៏ត្រូវបាននិយាយយោងផងដែរ។

8> ដូចចំណចុ ដល
ែ បានរៀបរាប់ខាងលើ កម្មវធ
ិ ប
ី ចា
្រ ប
ំ ទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ របស់អង្គការយូនស
ី ហ
េ ្វ (២០១៩-២០២៣)
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សំដៅទៅល
 ើលទ្ធផលចុងក្រោយទី ៣ និងបង្ហាញពីភាពស្របគ្នាជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ
ចីរភាព (SDGs) ក៏ដូចជាអនុសញ្ញស្ត
ា ីពីសិទ្ធិកុមារ។

9> កម្មវិធីប្រចាំប្រទេសក៏សំដៅផងដែរទៅលើ គោលដៅទី ៣ នៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អង្គការយូនីសេហ្វឆ្នាំ

២០១៨-២០២១ ដែលសំដៅទៅលើការការពារកុមារពីអំពើហិង្សា រួមទាំងនៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សធម៌និង
ពិធីសារក្នុងតំបន់ ចំនួន ៣ ("លទ្ធផលចម្បងក្នុងតំបន់") សំដៅទៅលើ ការយកចិត្តទុកដាក់ពីដំបូងសម្រាប់
កុមារគ្រប់រូប

កុមារលូតលាស់នៅ
 ក្នុងប
 រិស្ថានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តរភាព

និងសក្តានុពលរបស់

មនុស្សវ័យជំទង់។ ឯកសារកម្មវិធីរបស់ ប្រទេសបញ្ជាក់ពីភាពស៊ីសង្វាក់ជាក់លាក់ជាមួយផែនការសកម្មភាព
ស្តីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា លើកុមាររបស់រដ្ឋាភិបាល។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

10> កម្មវិធីប្រចាំប្រទេសក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលកម្មវិធីរបស់ពួកគេស្របនឹងការងាររបស់រដ្ឋាភិ

បាល និងសង្គមស៊ីវិល និងកំណត់ចំណាំ (ទំព័រទី ១៣) ថា "នៅក្នុងការបង្កើតទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់កម្ម
វិធីការពារកុមារ គួរមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងការពិចារណាលើការចូលរួមចំណែករបស់ដៃគូដទៃ
ទៀត សម្រាប់បំពេញ បន្ថែមដ
 ល់ការចូលរួមជាមួយអង្គការយូនីសេហ្វក្នុងការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនៃការ
ផ្លាស់ប្តូរ" ។

ជាចុងក្រោយ ឧបសគ្គចម្បងចំនួនបួនច
 ំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញ។ ឧបសគ្គ

ទាំងនេះត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម និងត្រូវបានពន្យល់លម្អិតនៅ
 ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ឌ៖

1> ឧបសគ្គច ំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះពា
 ក់ព័ន្ធ

ជុំវិញកា
 រប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ

ផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្សច
 ំពោះការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ។ ឧបសគ្គនេះត្រូវបានកាត់
បន្ថយតាមផ្នែកខ្លះ

តាមរយៈសេវាសំខាន់ៗដែលមានប្រយោជន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកំណែទម្រង់

វិស័យកិច្ចការពារកុមារ ទន្ទឹមនេះត្រូវមាន ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ដែមទៀត ដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះ
ផែនការសកម្មភាពនេះ។

2> ឧបសគ្គទពី រី ចំពោះប្រសទិ ភា
្ធ ពនផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ គឺកម្រត
ិ ដល
ែ អ
ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រមន
ិ ត្រវូ បានបញ្ជប
ា្រ 

ទៅក្នុងក្រសួងមិនមែនក្រសួងស្នូល ដែលមានអាណត្តិមួយ នៅក្នុងការគាំទ្រកម្មវិធីអំពើហិង្សាលើកុមារ និងកិច្ច
ការពារកុមារដែរ។

3> ឧបសគ្គទីបីចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះ

គឺវឌ្ឍនភាពចម្រុះគ្នពាក់
ា ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់បនៅ
្ដូ ក្នុង

បរិយាកាសផ្លូវច្បាប់។ ការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពេលវេលា ហើយសូម្បីតែបរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ដែលមានភាពល្អ
ប្រសើរក្ដី ការគ្របដណ្ដប់ផ្លូវច្បាប់ត
 ្រូវការពេលវេលាកាន់តែច្រើនថែមទៀត។

4> ឧបសគ្គទីបួនចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះ គឺភាពខ្វះចន្លោះរ វាងអ្វីដែលផែនការសកម្មភាពនេះ
ចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សា និងអ្វីដែលអ្នកមានសិទ្ធិ និងអ្នកមានភារកិចនៅ
្ច ថ្នាក់មូលដ្ឋានគិតថាជាអំពើហិង្សា។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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8

ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា

8>1

សំណួរសំខាន់ៗអំពីភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា

តើមានការរួបរួមគ្នា និងអ
 ន្តរទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអន្តរាគមន៍ន
 ៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ និង

អន្តរាគមន៍ផ្សេងទៀត កម្រិតណា?

ចេតនាចម្បងនៃ ToR ចំពោះភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា គឺភាពជាប់ទាក់ទងគ្នខាងក្រ
ា
ៅ ដែលជាសង្គតភាព និងភាពរួបរួម
 

គ្នានៃផែនការសកម្មភាពនេះជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍ដ
 ទៃទៀត ដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាល ឬដៃគូដទៃទៀត។ ការវាយ
តម្លៃនេះរួមមានការវាយតម្លលើ
ៃ ភាពបំពេញឱ្យគ្នា សុខុដុមនីយកម្ម និងការសម្របសម្រួលជាមួយអន្តរាគមន៍ដ
 ទៃទៀត

ព្រមទាំងស
 មត្ថភាព ក្នុងការបង្កើតទ
 ំនាក់ទំនងដ៏ជោគជ័យ។ ការវាយតម្លៃនេះក៏រួមបញ្ចូលនូវភា
 ពជាប់ទាក់ទងគ្នាខាងក្នុង

ដែលឆ្លើយតបចំពោះទំនាក់ទំនង និងភាពបំពេញឱ្យគ្នារវាងសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នានៅក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះផង
ដែរ។

8>2

គំហើញ

សំណួរវាយតម្លសម្រ
ៃ
ាបភា
់ ពជាប់ទាក់ទងគ្នាត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងទិដ្ឋភាពចំនួនពីរ៖

១)តើការរៀបចំផែនការ

សកម្មភាព នេះបង្កលក្ខណៈចំពោះភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាដែលកំពុងលេចឡើងនៅក្នុងកម្មវិធអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារដែរឬទេ

និង ២) តើការអនុវត្ត បានគាំទ្រ ឬបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាដោយរបៀបណា នៅពេលការ
អនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពនេះដ
 ំណើរការទៅមុខ។

ការរៀបចំផែនការត្រូវបានពង្រឹង ដោយសារមានតួអង្គមួយចំនួនដូចជា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល

អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ក្រសួង ស.អ.យ និងក្រសួងកិច្ចការនារី បាននិងកំពុងធ្វើការរួមគ្នានៅមុនព
 េលមានផែនការសកម្មភាព

នេះ (ការឆ្លើយតប ទៅនឹងសំណួរវាយតម្លៃទី C2, C4, C3)។ តំណាងឱ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយបាន
បញ្ជាក់ថា "យើងបា
 ន និងកំពុងធ្វើការងាររួមគ្នាជាមួយដៃគូទាំងនេះនៅក្នុងការការពារកុមារ នៅមុនពេលនៃការបង្កើត

ផែនការសកម្មភាពនេះ យើងដឹងអំពីអដ
្វី ែលដំណើរទៅ
 បាន"។ នេះគឺជាការពិត នៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារខុសៗគ្នាទាំង
នេះទទួលហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ខុសៗគ្នា ដោយកត់ស
 ម្គាល់ថា មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងបំណងល្អ ដើម្បីធានា
នូវកា
 របំពេញបន្ថែមឱ្យគ្នានិងដ
 ើម្បីជៀសវាងសកម្មភាពជាន់គ្នា។

ពាក់ព័ន្ធន
 ឹងកា
 របំពេញបន្ថែមឱ្យគ្នា បញ្ហាមួយក
 ្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋានភិបាលអន្តរជាតិ

បានលើកឡើ
 ង គឺស
 មត្ថភាពក្នុងការកំណត់ត
 ួអង្គស
 ង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា ដែលអាចផ្ដល់សេវានៅក្នុងវិស័យនៃកម្មវិធីរបស់

ពួកគេបាន។ ទោះបីជានៅពេលខ្លះ"ភាពស័ក្តិសម" ត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា ជាការពិបាកនៅពេលចាប់ផ្ដើមក្ដី ការអភិវឌ្ឍ
ជំនាញ និងកា
 រតាមដានត្រួតព
 ិនិត្យត
 ្រូវបានគេនិយាយថា មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកសាងភាពជាដៃគូក្នុងមូលដ្ឋាន
ជាមួយមុខជ
 ំនាញដែលចាំបាច់ សម្រាប់ការផ្ដល់សេវា។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ពាក់ព័ន្ធនឹងភា
 ពបំពេញបន្ថែមឱ្យគ្នាផ្នែកកម្មវិធីកម្រងនៃសកម្មភាពនានា ដែលមានបំណងពង្រឹងការឆ្លើយតប បាន

ឆ្លុះបញ្ចាំងន
 ូវភា
 ពជាប់ទាក់ទងគ្ននៅក្ន
ា
ុងការរៀបចំកម្មវិធី និងមានសង្គតភាពជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកា
 ររៀបចំ

ផែនការសកម្មភាពនេះ។ ការពង្រឹងការឆ្លើយតបផ្នែកសេវាសុខភាព ការធ្វើឱ្យមានវឌ្ឍនភាពទៅលើច្បាប់ស
 ្ដីពីក
 ិច្ច
ការពារកុមារ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងប្រព័ននៅ
្ធ ថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងឃុំសង្កាត់ ការចូលរួមរ បស់សកម្មជន និង
ការកសាងបណ្ដាញសកម្មជន សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណករណី និងកា
 រគាំទ្រចំពោះការបញ្ជូន និងការគាំទ្របន្ត

(ឧទាហរណ៍ សមាហរណកម្ម) គឺសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍នៃភាពជាប់ទាក់ទងគ្នដ៏
ា ទូលំទូលាយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី

សម្រាបកា
់ រទប់ស
 ្កាត់បឋម ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នបានជួ
ា
បប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើន មូលហេតុមួយគឺដោយសារ

កម្មវិធីមួយចំនួនមានភាពជាន់គ្នា ដោយសមហេតុផល (កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន និងកម្មវិធីការ
ចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន) ដែលរមែងតែងកើតឡើងនៅទីតាំងខុសៗគ្នា ហើយសូម្បីតែនៅពេលដែលកម្មវិធីទាំងនោះបាន
កើតឡើងនៅទីតាំងជាមួយគ្នាក្ដី កម្មវិធទា
ី ំងនោះមិនត្រូវបានសម្របសម្រួលយ៉ាងល្អឡើយ ដោយសារកម្មវិធីទាំងនោះ
ពាក់ព័នន
្ធ ឹងក
 ្រសួងជាច្រើន។ មូលហេតុមួយទៀត គឺដោយសារការទប់ស្កាត់បឋមពិតជាមានវិសាលភាពទូលំទូលាយ

ឧទាហរណ៍ រួមមានសកម្មភាពប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅទូទាំងប្រទេស បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម និងស្ថាប័ន និង
កម្មវិធីនៅតាមសហគមន៍។

ការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងដែលបានកំណត់នូវវិធីជាច្រើនដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង អំពីអំពើហិង្សាលើកុមារ

VAC បានបង្កត
ើ ព្រមទាំងការគាំទដ
្រ ល់គន
ំ ត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ស្តព
ី ក
ី ង
ុ្ន ការទប់សត
ា្ក ន
់ ង
ិ ឆ្លយ
ើ ចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ និងព
 ង្រង
ឹ 
គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗទៀត។ វាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់អន្តរាគមនដែលផ្តោតលើនៅក្នុង សហគមន៍ដ
 ែល

ការឈានដល់ គោលដៅនៅតែមានឧបសគ្គក្នុងកំឡុង ពេលនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ
មួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ ហើយសកម្មភាពជាក់លាក់ម
 ួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍។

មានភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា កំពុងលេចឡើងផ
 ងដែរនៅ
 ក្នុងកា
 រឆ្លើយតបផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ។ ឧទាហរណ៍ ការងារ

ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារជារួម

រួមមានការរៀបចំផ
 ែនការកិច្ចការពារកុមារថ្នាក់ជាតិ

និងរាជ

ធានីខេត្ត នឹងជួយដល់ផ
 ែនការសកម្មភាពនេះក្នុងទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗច
 ំនួនបី៖ ១)ការងារនេះភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្មវិធី

ការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្សាល
 ើកុមារជាមួយនឹងកម្ម
 វិធីកិច្ចការពារកុមារជារួម ២)ការងារនេះអនុញ្ញាតឱ្យ
មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា

លើកុមារ ដើម្បីផ្ដល់ភស្តុតាងចំពោះផែនការរាជធានី ខេត្ត និង៣)ការងារនេះអនុញ្ញាតឱ្យផែនការរាជធានីខេតផ
្ត ្សារភ្ជាប់
ទំនាក់ទំនងជាមួយកា
 ររៀបចំកម្មវិធីនៃផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សានៅថ្នាក់រាជធានី
ខេត្ត។

មានការព្រមព្រៀងយ៉ាងទូលំទូលាយថា ការរៀបចំផ
 ែនការសកម្មភាពនេះបានកសាងទំនុកចិតព
្ត ីគ្រប់តួអង្គខុសៗគ្នា

នៅក្នុងវ ិស័យនានានៃរាជរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល និងតួអង្គដ
 ទៃទៀតក្នុងលក្ខណៈមួយ ដែលនឹងមិនមា
 នប្រសិទ្ធភាព
ឡើយ ប្រសិនបើគ្មានផែនការសកម្មភាពនេះ។

នៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការអង្កេតអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ក្រសួងកិច្ចការនារី ដោយមានការគាំទ្រពី UNICEF

មានការពិនិត្យឡើងវិញ លើកម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន ដែលបានកំណត់អំពីតួអង្គទាំងឡាយ ពណ៌នាអំពីកម្មវិធី
នានា និងពិភាក្សាអ
 ំពីប្រសិទ្ធភាពនៃអភិក្រមទាំងឡាយ ដែលបានជួយផ្ដល់ភស្តុតាងដល់សមាសធាតុស្ដីពីការចិញ្ចឹមកូន
បែបវិជ្ជមាននៃផែនការសកម្មភាពនេះ61។ ការពិនិត្យឡើងវិញនេះបានជួយធា
 នាថា ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទទួលបានការផ្ដល់
ភស្តុតាងយ៉ាងល្អប្រសើរពីតួអង្គ និងសកម្មភាពនានា និងទ
 ីកន្លែងដែលការងារនេះបានកំពុងកើតឡើង។
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សូមមើល B. Lim and C. Pot (2015). An Indexing of Parenting Programmes in Cambodia, prepared for
Government of Cambodia with financial support from UNICEF Cambodia and GIZ.
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និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ទោះបីជាផែនការសកម្មភាពនេះត្រូវបា
 នកត់សម្គាល់ថា អំពើជួញដូរកុមារ ជាបញ្ហាមួយក្តី ប៉ុន្តែ វិធានការផ្សេងៗ

ចំពោះអំពើជួញដូរកុមារមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្រោមផ
 ែនការសកម្មភាពនេះឡើយ ដោយសារបញ្ហានេះ គឺជាកម្មវត្ថុ

នៃការអនុវត្តច
 ្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអាជីវកម្មផ្លូវភេទឆ្នាំ២០០៨ (ដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពី
ច្បាប់ឆ្នាំ១៩៨៦)62

ដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានប
 ្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

និងការពារអនីតិជន

នៃក្រសួង

មហាផ្ទៃ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស (ឆ្នាំ២០១៧-២០២១) ដែលស្ថិតនៅ
ក្រោមការសម្របសម្រួលពីគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស(គ.ជ.ប.ជ)។
បញ្ហានេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយការទទួលខុសត្រូវរបស់តួអង្គទាំងឡាយ

ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដើម្បី

ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ រួមទាំងក
 ្រសួង ស.អ.យ។ ក្រសួង ស.អ.យ បានរៀបចំ បទដ្ឋាន

នីតិវិធីប្រតិបត្តិការ សម្រាប់ការជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ រួមទាំងការប្រើប្រាស់អភិក្រមក
 ុមារមេត្រីចំពោះកុមារ
រងផលប៉ះពាល់ពីអំពើជួញដូរ និងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាល (កត់សម្គាល់ដោយនគរបាលអ្នកផ្ដល់សម្ភាសនៅថ្នាក់ឃុំ

សង្កាត)
់ ហើយមានការរៀបចំប
 ទដ្ឋានអប្បបរមា ដើម្បីការពារសិទ្ធិជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរផងដែរ។ មន្ត្រីនគរបាល
ប្រឆាំងការជួញដូរ និងការពារអនីតិវិជននៅក្នុងរាជធានីខេត្តទាំងប្រាំ ត្រូវបានកំណត់ និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ
 ំពីបញ្ហានេះ

និងមានរបាយការណ៍ថាពក
ួ គេកំពង
ុ ធ
 កា
ើ្វ រងារយ៉ង
ា ជិតស្នទ
ិ ជា
្ធ មួយសវា
េ កិចគា
្ច ពា
ំ រសង្គម។ ការងារនះេ កមា
៏ នសង្គតភាព
ជាមួយនឹងគោ
 លនយោបាយភូមិ/ឃុំ/សង្កាត់មានសុវត្ថិភាពឆ្នាំ២០១០ និងគោ
 លការណ៍ណែនាំស្ដីពីសុវត្ថិភាពភូមិ និង
ឃុំសង្កាត់ផងដែរ63។

ជាសង្ខេប សម្រាប់ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដើម្បីគាំទ្រដល់ភាពជាប់

ទាក់ទងគ្នា ហើយកិច្ចខិតខ
 ំប្រឹងប្រែងនេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងច្រើន៖

1> ផែនការសកម្មភាព ប្រមូលផ្ដតុំ ួអង្គ និងសកម្មភាពជាច្រើនឱ្យមកនៅក្រោមក្របខណ្ឌការងារតែមួយ ដែលត្រូវ

បានរៀបចំឡ
 ើងក្នុងលក្ខណៈដែលគាំទ្រដល់ការទទួលយកពីតួអង្គផ្សេងៗ។ ដៃគូកំពុងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានបាន
គាំទ្រចំពោះផែនការសកម្មភាពនេះ។

2> យន្តការសម្របសម្រួលនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំ រៀបចំ ផែនការសកម្មភាព
រួមទាំងកា
 រងារលម្អិត ដែលចាំបាច់ សម្រាប់ការរៀបចំក្របខណ្ឌលទ្ធផល។

សម្រាប់ការអនុវត្ត ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមច្រើន។ ដោយសារទំហំ សកម្មភាពនៃផែនការ

នេះ ជាមួយនឹងចរន្តការងារដែលកំពុងលេចឡើងយ៉ាងច្រើន ត្រូវបាន ដឹកនាំដោយក្រសួងជំនាញតាមវិស័យនីមួយៗ

និងកា
 រចូលរួមជា
 មួយរដ្ឋ បាលថ្នាក់រាជធានីខេត្ត ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងឃុំសង្កាត់យ៉ាងច្រើន បញ្ហានេះអាចត្រូវបាន
រំពឹងទុក។ នៅក្នុងការសម្ភាសតាមវិស័យនានាក្រៅពីក្រសួង ស.អ.យ មតិយោបល់រួមមួយ គឺថាការបោះជំហានទៅមុខ

ជាមួយនឹងការអនុវត្តស
 កម្មភាព ឬកម្មវិធីជាក់លាក់ មានន័យថា ការចូលរួមកាន់តែច្រើននៅ
 ក្នុងវ ិស័យពាក់ព័ន្ធ និងការ
ចូលរួមត
 ិចតួចនៅ
 កម្រិតអន្តរវិស័យ។ ការគ្រប់គ្រងមានន័យថា ការធ្វើការងារជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់
ក្រោមជាតិ គណៈកម្មាធិការពាក់ព័ននៅ
្ធ ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញការ
អនុវត្តស
 កម្មភាពជាក់លាក់ជាមួយនឹងកា
 រយកចិត្តទុក ដាក់ទៅលើអត្តន័យនៃផែនការសកម្មភាពទាំងមូល។
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https://bice.org/app/uploads/2014/06/CambodiaOPSCInitalReport.en.pdf
គោលនយោបាយភូមិ ឃុំសង្កាត់ ក្រុងស្រុកខណ្ឌមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឆ្នាំ២០២០។ សូមមើល https://www.
phnompenhpost.com/national/ministry-revises-safe-village-commune-policy
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ដូចការវិភាគរួចហើយនៅក្រោមភាពពាក់ព័ន្ធផែនការសកម្មភាពនេះ បានសម្រួលឱ្យមានសកម្មភាពទប់ស្កាតច
់ ំពោះ

អំពើហិង្សាល
 ើកុមារ ដើម្បីបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិង ជៀសវាងភាពច្រើនលើសតម្រូវការ ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេល

ដែលវិស័យ អប់រក
ំ ំពុងពិចារណាអំពីការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពនេះ វិស័យនេះបានពិចារណា
ដោយយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទៅ
 លើផន
ែ ការយុទសា
្ធ ស្រវ្ត ស
ិ យ
័ អប់រំ ផន
ែ ការសុខភាពសិកសា
្ ព្រមទាំងផន
ែ ការអភិវឌឍ្ ន៍យ
 វុ ជន

គោលនយោបាយស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនាក់ និងគោលនយោបាយដទៃទៀតរបស់ខ្លួន។ ការធ្វើបែបនេះ
បានជួយធា
 នាថាការចូលរួមរបស់វិស័យអប់រនៅ
ំ ក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះ មានសង្គតភាពជាមួយនឹងអ
 ្វីដែលវិស័យនេះ
កំពុងធ្វើ ក្នុងនាមជាវិស័យម
 ួយ។

មានឱកាសនានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាផ្ទៃក្នុងនៃផែនការសកម្មភាពនេះ ដែលត្រូវបានកំណត់ឃើញ

ពាក់ព័ន្ធ

នឹងកា
 រទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាល
 ើកុមារនៅតាមសាលារៀន

និងអន្តរាគមន៍តា
 មវត្តអារាមជាមួយនឹងការចិញ្ចឹម

កូនបែបវិជមា
្ជ ន។ ឱកាសចមប្ ងៗតវូ្រ បានកំណត់ឃញ
ើ ថា ជាការរផ្ដលន
់ វូ ខ្លម
ឹ សារស្រដៀងគ្នា និងការអនុវត្តតា
 មពធ
ិ សា
ី រ

ស្រដៀងគ្នា និងឱកាសដើម្បីពង្រឹងកា
 រផ្ដល់សារ និងការយល់ដឹងកាន់តែល្អប្រសើរអំពី អ្វីដែលកំពុងដឹកនាំឱ
 ្យមានអំពើ

ហិង្សានៅ
 ក្នុងសហគមន៍ ដែលមានការអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើន។ បញ្ហាប្រឈមគន្លឹះមួយ គឺថា កម្មវិធីនានាភាគច្រើនត្រូវ
បានអនុវត្តនៅ
 ក្នុងទីតាំងខុសៗគ្នា ដែលបង្កភាពខ្សោយចំពោះភាពជាប់ទាក់ទងគ្នានៅក្នុងការអនុវត្ត។

ការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំនៅឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យភា
 ពរីកចម្រើននៃផែនការសកម្មភាព

នេះ រួមទាំងកា
 របង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំនួនបី (TWGs រួមមាន ១) ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការទប់ស្កាត់

២) ការផ្ដល់សេវា និងការអនុវត្តច្បាប់ និង ៣) ពិនិត្យតាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍)។ គណៈកម្មការដឹកនាំ និង
ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមានការទទួលស្គាល់ថា បើគ្មានយន្តការទាំងនេះទេ ការងារជា

អន្តរវិស័យនឹងខ្សោយនៅពេល អនុវត្តផែនការ ព្រោះថា ការរៀបចំស្រដៀងគ្នានេះ បានដំណើរកា
 រល្អនៅក្នុងអំឡុងពេល
នៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះ។ គំហើញពីការពិភាក្សា បានរកឃើញថា គោលបំណងទីមួយ គឺដើម្បី ធ្វើឱ្យ
បណ្ដាក្រសួងដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យស្រដៀងគ្នាធ្វើការងារួមគ្នា។ គោលបំណងមួយទៀត គឺដើម្បស
ី ម្របសម្រួល
ការធ្វើរបាយការណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអំពីលទ្ធផលដែលសម្រេចបាន

និងកត្តាប្រឈមសំខាន់ៗនៃការអនុវត្ត 

ផែនការសកម្មភាពនេះ។ គោលបំណងទីបី គឺដើម្បីគាំទ្រការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិចរ្ច បស់
ខ្លួនជ
 ុំវិញប
 ញ្ហាអំពើហិង្សាលើកុមារ ឧទាហរណ៍ ភាពជាដៃគូសកលដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារដែលមានប្រទេស
កម្ពុជាជាសមាជិក

មានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយជុំវិញការរៀបចំកម្មវិធទ
ី ប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

លទ្ធផលនៃការសម្ភាសជាមួយសមាជិកក្រុមការងារបច្ចេកទេស (TWGs) បានកត់សម្គាល់ អំពីការផ្តោតច
 ្រើនលើ

ការប្រឈមតាមវិស័យជាក់លាក់ និងការផ្តោតនៅមានកម្រិតចំពោះភាពជាប់ទាក់ទាងគ្នា ទោះជាការកត់សម្គាល់នេះ

យោងដល់ក
 ំណែទម្រង់ច្បាប់ ឬការរៀបចំច្បាប់ដែលចាំបាច់នៅ
 ក្នុងកម្មវិធីជាក់លាក់ណាមួយក្តី។ បើទោះបីជាទិដ្ឋភាព
ប្រតិបត្តិការទាំងនេះ គឺជាការចាំបាច់សម្រាបព
់ ន្លឿនការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពនេះក្ដី អ្នកឆ្លើយតបមកពីអង្គការមិន
មែនរដ្ឋាភិបានៅលមួយបានវែកញែកថា "នេះគឺជាគំនិតដ៏ល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តតួនាទីក្នុងការដឹកនាំសកម្មភាពជារួម និងកា
 រ
សម្របសម្រ

ួលនៅមានកម្រិត"។

ដោយសារ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស (TWGs) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាងពីរឆ្នាំ ក្រុមការងារទាំងនេះ

អាចមិនមានពល
េ វលា
េ គ្របគ
់ ន
ា្រ ់ ដើមប្ ដ
ី រើ តួនាទីដស
៍ កម្មក្នង
ុ ការសម្របសម្រល
ួ អន្តរវិសយ
័ ឡើយ ជាពិសស
េ ដោយសារ

ឧបសគ្គនានា ដែលបណ្តាលមកពីកា
 ររាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩។ មានការលើកឡើងថា ឧបសគ្គស្រដៀងគ្នាបានបង្ក

ផលប៉ះពាល់ ចំពោះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ក្នុងការជួបប្រជុំជាទៀងទាត់ ហើយសកម្មភាពក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសម្រប
សម្រួលជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យមិនច្បាស់លាស់។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ចំណុចខ្វះខាតនៃការសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យ បានកើតមានឡើងស្រដៀងគ្នានៅតាមបណ្តារាជធានី

ខេត្ត ដែលការរៀបចំកម្មវិធីផ្តោតលើវិស័យរៀងខ្លួន។

នៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ កម្មវិធីខុសៗគ្នារមែងតែងត្រូវបានអនុវត្តនៅ
 ក្នុងឃុំសង្កាត់ខុសៗគ្នា ដែលធ្វើឲ្យកិច្ចសហការនៅ

មានកម្រិត។ ភាពមានកម្រិតនៃកិច្ចសហការជាអន្តរវិស័យពា
 ក់ព័ន្ធនឹងក
 ម្មវិធីនៅតាមសាលារៀន និងកម្មវិធីការចិញ្ចឹម

កូនប
 ែបវិជ្ជមាន គួរតែដំណើរការទៅយ៉ាងល្អជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែជាក់ស្តែង ភាគច្រើនកម្មវិធីទាំងពីរកើតឡើងនៅទីកន្លែង
ខុសគ្នា។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ពិធីសារជាតិស្តីពីការថែទាំសុខភាពកុមាររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា ដែលបានពង្រឹងការ

ឆ្លើយតបរបស់វិស័យស
 ុខាភិបាលចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ មិនបានផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប
 ្រព័ន្ធសេវាបញ្ជូននៅតាម
សហគមន៍ឡើយ។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានម្នាក់មកពីផ្នែកសង្គម បានកត់សម្គាល់ថា ទោះបីគាត់ជាសមាជិកក្រុមការងារបច្ចេក

ទេសផ្នក
ែ ការទប់សត
ា្ក ក
់ ី្ដ ក៍គាត់មន
ិ បានដឹងចបា
្ ស់ថាតើកស
្រ ង
ួ ណាខ្លះបានអនុវត្តក
 ម្មវធ
ិ ពា
ី ក់ពន
័ ន
្ធ ង
ិ ការទប់សត
ា្ក ន
់ ះេ និង
នៅកន្លែងណាឡើយ។ "យើងមិនទាន់បានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកថា តើយើងនឹងត្រូវអនុវត្តកម្មវិធីនេះនៅក្នុងស្រុក
និងឃុ
 ំសង្កាត់គោលដៅជាក់លាក់ណាមួយឡើយ ព្រោះយើងមមារញឹកជាមួយការអនុវត្តការងារស្នូលរបស់យើង"។

នៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ គណៈកម្មាធិការដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគាំទ្រការពន្លឿនកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងស្រ្តី និងកុមារ

មានបន្ទុកការងារច្រើនពេក ដែលនំាឱ្យមិនយល់ច្បាស់ពីអាណត្តិនានា និងទទួលបានធនធានតិចតួច។ ដោយសារ

គោលបំណង និងទិសដៅខុសៗគ្នារបស់កម្មវិធី និងដោយពិចារណាលើក
 ង្វះភាពជាន់គ្នាផ្នែកទីតាំងភូមិសាស្រ្ត ភាពជាន់
គ្នាមិនត្រូវបានបង្ហាញ យ៉ាងច្បាស់ឡើយ ដែលនេះជាបញ្ហាជាក់លាក់មួយ (សំណួរវាយតម្លៃទី C3)។

ការពង្រឹងភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាបានពង្រីកទៅរកការកសាងទំនុកចិតរ្ត វាងមន្រ្តីរាជការ និងសង្គមស៊ីវិល ជាមួយនឹង

ការកសាងទំនាក់ទំនងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ ដែលបានបង្កើតឱ្យមានទំនុកចិត្ត (ជាពិសេសនៅក្នុងគំនិត
ផ្ដួចផ្ដើមផ
 ្នែកការឆ្លើយតប) (សំណួរវាយតម្លៃទី C2)។ អ្នកឆ្លើយតបម្នាក់មកពីសង្គមស៊ីវិល ដែលធ្វើការងារលើការ

ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ បានកត់សម្គាល់ថា "ការងារក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងត
 ្រូវបានអនុវត្តដោយរាជ

រដ្ឋាភិបាល ហេតុនេះ យើងធ្វើការបណ្ដុះប
 ណ្ដាល និងការបង្វឹក ដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងការ
ផ្ដល់សេវារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ នេះមានន័យថា ជាការកសាងទំនុកចិត្ត ការផ្ដល់ការគាំទ្រ និងការចូលរួមនៅ
 ក្នុងការ

រៀបចំប
 ណ្ដាញ"។ ការធ្វើបែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការខុសៗគ្នារបស់កុមារា និងកុមារី នៅក្នុង
ស្ថានភាពមួយ ដែលហានិភ័យ និងចរិតនៃអំពើហិង្សាខ
 ុសៗគ្នា និងការឆ្លើយតបចាំបាច់ត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមភាព
ខុសៗគ្នាទាំងនេះ។

ជាសង្ខេប សម្រាប់ការអនុវត្ត បើទោះបីជាមានការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបដែលមានភាពជាប់

ទាក់ទងគ្នាក្ដី មានបញ្ហាប្រឈមគួរឱ្យកត់សម្គាល់ច
 ំពោះការបំពេញមុខងារនៃរចនាសម្ព័ន្ធនេះនៅ
 ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់
ក្រោមជាតិ
 ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី មានវឌ្ឍនភាពនៅកម្រិតប្រតិបត្តិការនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ (សំណួរវាយតម្លៃទី C1,
C2, C4)៖

1> ការរៀបចំកម្មវិធបា
ី នបន្តទៅតាមផែនការនៅក្នុងវិស័យខុសៗគ្នា

ដែលមានសង្គតភាពជាមួយនឹងការអនុវត្ត

ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព (ក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នា) ប៉ុន្តែការលើកទឹកចិតច
្ត ំពោះការចូលរួមល
 ក្ខណៈអន្តរកម្មវិធី
និងអន្តរវិស័យមា
 នកម្រិតទា
 បជាង ។

2> ប្រសិទ្ធភាពនៃ TWGs មានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែមានសញ្ញានានា ដែលប្រតិបត្តិការនៃក្រុមការងារ

ទាំងនេះអាចត្រ

ូវបា
 នពង្រឹងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈកម្មការដឹកនាំក
 ៏មានលក្ខណៈមិនច
 ្បាស់

លាស់ផងដែរ ប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះបានបង្ហ

ាញថា គណៈកម្មការនេះអា
 ចដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មថែម
ទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងក
 ិច្ចសហការ។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

3> នៅក្នុងកម្មវិធីនានា

ការសម្របសម្រួលត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា មានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេស នៅកម្រិត

ប្រតិបត្តិការនៅថ្នាកក
់ ្រោមជាតិ ជាពិសេស នៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ និងក្រុងស្រុកខណ្ឌ ដែលមានការពិចារណាលើ
បញ្ហានៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែង។

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានារាយការណ៍អំពីឧបសគ្គមួយចំនួននៅ
 ក្នុងការ

រកដៃគូសង្គមស៊ីវិល ដែលមានបទពិសោធន៍ ប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកគេរាយការណ៍អំពីការធ្វើការងារយ៉ាងល្អរួមគ្នា

ជាពិសេស នៅពេលដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារួចហើយ។ ភាពជាន់គមិ
្នា នទំនងជាបញ្ហជាក់
ា លាក់
ឡើយ។

ភាពជាដៃគូរវាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជា
 មួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា មាន

លក្ខណៈ វិជ្ជមានជាពិសេស ដោយកត់សម្គាល់ថា ការផ្ទេរជំនាញ គឺជាការងារគន្លឹះ ហើយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

អន្តរជាតិបានរៀនសូត្រ ពីដៃគូរពួកគេអំពី អ្វីដែលអាចដំណើរការបាន និងអ្វីដែលមិនអាចដំណើរការ ផងដែរ។ ស្រដៀង
គ្នានេះ មានការកត់សម្គាល់ឃើញភាពជាដៃគូផ្នែកប្រតិបត្តិការដែលមានដំណើរការល្អ ជាពិសេស នៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក

ខណ្ឌ ហើយការកសាងទំនាក់ទំនងទាំងនេះមា
 នន័យថា ការផ្ដល់សេវាអាចកើតឡើងបាន និងមានអ្នកពាក់ព័នត
្ធ ្រឹមត្រូវ

នៅពេលត្រូវការពួកគេ។ មានរបាយការណ៍ថា ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មា
 នការយកចិត្តទុដាក់ច្រើនច
 ំពោះ "ភាពស័ក្តិសម" ជាមួយ
នឹងអន្ត
 រាគមន៍ដ
 ទៃទៀតនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះ

ដែលនេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់អ្នកត្រូវសម្ភាសមកពីម្ចាស់

ជំនួយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាល។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

59

9
9>1

ស័ក្តិសិទ្ធភាព
សំណួរសំខាន់ៗអំពីស័ក្តិសិទ្ធភាព

តើការគ្របគ
់ ង
្រ លើផន
ែ ការសកម្មភាពដើមប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ន
់ ង
ិ ឆ្លយ
ើ តបចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ មានស័កស
ិ្ត ទ
ិ ភា
្ធ ពកម្រត
ិ 

ណា ក្នុងការធានានូវកា
 រប្រើប្រាស់ធនធាន ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព ? សំណួរពាក់ព័ន្ធ គឺ

"តើការគ្រប់គ្រងលើផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ត្រូវបានធ្វើឡើងបានល្អ
កម្រិតណា ពាក់ព័ន្ធ នឹងធនធានបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ?"

ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនទៅលើប
 ្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយ និងការព្យាករណ៍អំពី

ការចំណាយ គណនេយ្យភាពជុំវិញការរៀបចំថវិកា និងការរាយការណ៍ឡើយ ប៉ុន្តែផ្តោតលើប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹង

តម្លៃ នោះគឺ ការប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងល្អបំផុត។ ការធ្វើបែបនេះមានសង្គតភាពជាមួយនឹងការផ្ដោតនៃការវាយតម្លៃ
ទៅ លើផ
 ែនការសកម្មភាពនេះជារួម ជាជាងលម្អិតទៅលើសមាសធាតុផ្សំនៃផែនការសកម្មភាពនេះ។

9>2

គំហើញ

ដើម្បីឱ្យការវាយតម្លៃលើផែនការសកម្មភាពនេះក្លាយជាឧបករណ៍ពហុវិស័យ

និងពហុកម្មវិធី

សំណួរនេះមិនសូវ

ផ្ដោតល
 ើថា តើកម្មវិធន
ី ីមួយៗមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែរឬទេ ប៉ុន្តែផ្តោតច្រើនលើថា តើកម្រងពេញលេញនៃ

ការរៀបចំកម្មវិធនៅ
ី ក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះមា
 នប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃជាងករណីដែលកម្មវិធីនិមួយៗ បាន

កើតឡើងដោ
 យគ្មានផែនការសកម្មភាពនេះដែរឬទេ (សំណួរវាយតម្លៃ Effic2)។ ក្នុងន័យនេះ ការពិចារណាទៅលើ
ការគ្រប់គ្រងធ
 នធានបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្តោតលើទស្សនៈពីប្រ
 សិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ នោះគឺ ការសួរថា

តើការចំណាយមូលនិធត
ិ ្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈ ដែលនឹងផ្ដល់វឌ្ឍនភាពច្រើនជាងកម្មវិធីស្រដៀងគ្នាដទៃទៀតដែរ
ឬទេ។ ភាគច្រន
ើ នៃអ្នកផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នគន្លះឹ បា
 នបង្ហញ
ា ថា គឺមានភាពវិជមា
្ជ នភាគច្រន
ើ ។ មានកត្តស
ា ខា
ំ ន់ៗចន
ំ ន
ួ ពីរ ដល
ែ 
ពន្យល់អំពីចម្លើយទាំងនេះ៖

1> ផែនការសកម្មភាពនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានការពិចារណាចំពោះការផ្ដោតលើ
ការកសាងប្រព័ន្ធ ការពង្រឹងស្ថាប័ន និងការពង្រឹងល
 ក្ខខណ្ឌក្របខណ្ឌការងារ ដែលបានគាំទ្រដល់លំដាប់
លំដោយនៃការផ្ដល់លទ្ធផលបឋមខុសៗគ្នានៃផែនការសកម្មភាពនេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកសាងកម្មវិធឱ្យ
កាន់តែខ្លាំងក្លា ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និង

2> ផែនការសកម្មភាពនេះបា
 ននាំទៅរកការបង្កត
ើ រចនាសម្ពន
័ គ
្ធ ប
្រ គ
់ ង
្រ ដល
ែ ជួយដល់ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ និងប
 ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ
ទោះបី ជាមានឧបសគ្គ ដូចការពន្យល់លម្អិតខាងក្រោម។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

"ខ្ញុំគិតថា គម្រោងរបស់ខ្ញុំមានស័ក្តិសិទ្ធភាព។ តាមការរាយការណ៍ ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលត្រូវបានផ្ដល់ មាន

គុណភាពល្អ អ្នកទាំងឡាយ ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពេញចិត្តជាមួយនឹងខ្លឹមសារនេះ យើងដឹងអំពី អ្វីដែល

យើងកំពុងផ្ដោតលើ ហើយយើងកំពុងគ្របដណ្ដប់ទៅដល់មនុស្សមួយចំនួន។ ថ្វីបើមានភាពខ្វះខាតទាំងបុគ្គលិក និង
មូលនិធិក្ដី

ប៉ុន្តែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើង"។

មន្រ្តីក្រសួង

ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការ

អនុវត្តក
 ម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារនៅតាមវត្តអារាម ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនពេលមានផែនការសកម្មភាពនេះ ហេតុនេះ
កម្មវិធីត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទំនួលខុសត្រូវនៃផែនការសកម្មភាពនេះ។

សម្រាប់ចំណុច (១) ដោយប្រើប្រាស់ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឧទាហរណ៍ ការទទួលស្គាល់ថា ការ

លើកកម្ពសកា
់ រយល់ដឹង

និងការបង្កើតសេចក្ដីត្រូវការសេវា

មានន័យថាជាការពិចារណាអំពីសេវាចាំបាច់ដែលត្រូវ

ផ្ដល់។ ការធ្វើបែបនេះបាននាំទៅរកអន្តរាគមន៍នា
 នា ដែលមានបំណងពង្រឹងសេវាបញ្ជូននៅក្នុងផ្នែកនិមួយៗនិងរវាង
អ្នកផ្ដល់សេវានៅកម្រិតមូលដ្ឋាន ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អក
្ន ផ្ដល់សេវាទាំងនោះ ការរៀបចំពធ
ិ ីសារ ដើមប្ ីពង្រឹងការថែទាំ
ចំពោះកុមារដែលរងអំពើហិង្សា និង កិច្ចខិតខ
 ំប្រឹងប្រែងជា
 ក់ស្ដែងក្នុងការធានាទាំងសេវាបញ្ជូន និងកិច្ចការពារកុមារ។
នវានុវត្តន៍នានាបាននាំទៅរកការដោះស្រាយប
 ញ្ហា ដើម្បីជួយកុមារឱ្យបន្តទទួលសេវា ឧទាហរណ៍ ក្រុមការងារដែលជួប

គ្នាជាប្រចាំនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ ដើម្បីពិនិត្យករណី។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ កម្រិត និងចរិតនៃអំពើហិង្សាលើកុមារបាននាំ

ទៅរកការទទួលស្គាល់ថា អំពើហិង្សាបា
 នកើតមានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតាមផ្ទះ និងនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ

មួយចំនួន។ បញ្ហានេះបាននាំទៅរកការរៀបចំកម្មវិធី ដែលនឹងគ្របដណ្ដប់ លើកត្តាហានិភ័យខុសៗគ្នា។ បញ្ហានេះក៏
បាននាំទៅរកការពិចារណានៅក្នុងការរៀបចំក
 ម្មវិធី

ដែលបានពិចារណាថា

តើហានិភ័យមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេច

រវាងបុរស និងស្រ្តី សម្រាបជ
់ នជាតិដើមភាគតិច កុមារចំណាកស្រុក កុមារមានពិការភាព។ល។ និងមានការពិចារណា
រកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាជាក់លាក់ពា
 ក់ព័ន្ធនឹងកា
 រមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់

និងអា
 ពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យក
 ុមារនៅ

ក្នុងច
 ំណោមជនជាតិដើមភាគតិច ដែលករណីទាំងនេះកើតមានឡើងនៅខេត្តរតនគីរី ដែលជាខេត្តដាច់ស្រយាលនៅ
ប៉ែកឥសាន (សំណួរវាយតម្លៃ Effic3)។

សម្រាប់ចំណុច (២) ចំណុចនេះបង្ហាញនូវក្ដីសង្ឃឹមពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតកម្មវិធី ប៉ុន្តែមានឧបសគ្គច្រើន

ពាក់ព័នន
្ធ ឹងកា
 រត្រួតពិនិត្យជាលក្ខណៈពហុវិស័យ។ ដូចការពណ៌នានៅ
 ផ្នែកភាពជាប់ទាក់ទងគ្នា ក្រសួងខុសៗគ្នា ធ្វើ
សកម្មភា
 ពនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះភា
 គច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថា វិជ្ជមាន (សំណួរវាតម្លៃ Effic2, Effic4)។

ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីតាមវត្តអារាម នៃក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានអនុវត្តវិធានការមួយចំនួន ដែលជួយពន្លឿនកម្មវិធី
នេះ និងបានរៀបចំឱ្យមានប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ (ឧទា.គោលនយោបាយ វត្តសង្គហកុមារ និងកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ

តាមវត្តអារាម) ព្រមទាំងបានវិភាជធនធានសម្រាប់អនុវត្តដូចជា ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា សម្ភារបណ្ដុះបណ្ដាល ការ

បណ្ដុះប
 ណ្ដាលគ្រូបង្គោល ការបណ្ដុះបណ្ដាលដោ
 យផ្ទាល់ ទស្សនកិច្ចតាមដានត្រួតពិនិត្យ សិក្ខាសាលា។ល។ នេះក៏ជា
ការពិត សម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ ដែលធ្វើការងារជាមួយ UNICEF នៅក្នុងការរៀបចំ ការបណ្ដុះបណ្ដាល
និងការប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំស្តីពីការថែទាំសុខភាពកុមាររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា

ព្រមទាំងក
 ្រសួងអប់រំនៅក្នុង

ការជួយឱ្យមានក្របខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មវិធីការអនុវត្តវ ិន័យបែបវិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន និងកម្មវិធីយុត្តិធម៌អនីតិ
ជនជាមួយនឹងវិស័យយ
 ុត្តិធម៌។

នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ ការអនុវត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ ត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមដោ
 យការផ្ដល់សេវា

ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងម
 ន្រ្តីរាជការដែលត្រូវបានធ្វើវិមជ្ឈការ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល

ជាដៃគូ ដែលធ្វើការងាររួមគ្នា (សំណួរវាយតម្លៃ Effic2)។ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយចំនួនបា
 ន និងកំពុង

ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ
 ស់រយៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ និងមា
 នប្រព័ន្ធ សម្រាប់ការរៀបចំជាដៃគូ និងការកសាង
សមត្ថភាព ហើយពួកគេបាននាំមកនូវប
 ទពិសោធន៍ ដើមប្ ទ
ី ទ
្រ ង
្រ ដ
់ ល់ការរៀបចំកម្មវធ
ិ ន
ី ផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពដើមប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ់

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។ ឧបសគ្គដែលគ
 ួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះមន្រ្តីរាជការដែលផ្ដល់សេវា
កិច្ចគាំពារសង្គម រួមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីញឹកញាប់បានធ្វឱ
ើ ្យប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមតម្លៃនៃការផ្ដល់សេវាធ្លាក់ចុះ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ មានសំណួរនានាអំពីថា តើផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ

ហិងសា
្ លើកមា
ុ រត្រវូ បានបញ្ចល
ូ បានល្អកម្រត
ិ ណា ទៅក្នង
ុ ប្រពន
័ រ
្ធ ៀបចំផន
ែ ការរបស់កស
្រ ង
ួ /ទីភក
ា្ន ងា
់ រសំខាន់ៗ។ ចំណច
ុ 
នេះរួមបញ្ចូលនូវកង្វល់មួយចំនួនដែលត្រូវបានលើកឡើងថាតើ ក្រសួង ស.អ.យ បានដាក់បញ្ចូលអ្វីខ្លះទៅក្នុងកម្មវិធីដ៏

ទូលំទូលាយនៅក្នុងកិច្ចគាំពារសង្គម និងកិច្ចការពារកុមារ និងក្រសួងកិចកា
្ច រនារី បានដាក់អ្វីខ្លះជាពិសេសពាក់ព័នន
្ធ ឹង
កម្មវិធីអំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់សកម្មភាពអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ ជា

អាទិភាពរបស់ពួកគេ។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះម្នាក់កត់សម្គាល់ថា "ខ្ញុំគិតថា ពួកគេមិនបានអនុវត្តប
 ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
នូវសកម្មភាពនានានៅក្រម
ោ វិសាលភាពរៀងៗខ្លន
ួ ឱយ្ បានល្អតាមពួកគអា
េ ចធ្វបា
ើ នឡើយ ដោយសារផន
ែ ការសកម្មភាព
នេះម
 ិនត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងល្អទៅក្នុងវដ្តនៃការរៀបចំផែនការរបស់ពួកគេឡើយ

ហេតុនេះវិធានការនៃផែនការសកម្ម

ភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារមិនមែនជាអាទិភាពរបស់ពួកគេទេ"។ ចំណុចនេះក៏ត្រូវបាន

កត់សម្គាល់ផងដែរចំ
 ពោះក្រសួង ស.អ.យ និងកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារជារួមដែលថា តើផែនការសកម្មភាពនេះមានភាព
ស័ក្តិសមជាមួយន
 ឹងដំណើរការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារដូចម្តេចខ្លះ។ កង្វល់ស្រដៀងគ្នា អំពព
ី េល

វេលានៃការរៀបចំផែនការរបស់ក្រសួងផ្សេងៗគ្នា និងពេលវេលាន
 ៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតប
ចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និងសកម្មភាពដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាតអ
់ ំពើ
ហិង្សាលើ
 កុមារតាមវិស័យ។ ក្នុងន័យនេះ ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនការផ្ដ
ៃ
ល់សេវាត្រូវបានធ្វើឱ្យចុះខ្សោយ។

ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការដឹកនាំ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសទាំងបី ត្រូវបានលើកយក

មកពិភាក្សាផងដែរ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងស័ក្តិសិទ្ធភាព អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះទាំងឡាយ មានអារម្មណ៍ថា រចនាសម្ព័ន្ធនេះ
ប្រហែលជាមិនមានភាពស័ក្តិសមជាមួយនឹងប
 ្រតិបត្តិការប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព នៃការឆ្លើយតបពហុវិស័យឡើយ។

ក្នុងន
 ័យនេះ អាចយល់បានថាដោយសារនេះគឺជាផែនការសកម្មភាពលើកដ
 ំបូងស
 ្ដីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះ

អំពើហិង្សាលើកុមារ និងដោយសារ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា។ ជាពិសេសកង្វល់របស់

អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេស យល់ថាយន្តការសហការពហុវិស័យទាំងនេះ មិនសូវបានបង្ហាញនូវសញ្ញា
រីកចម្រើន និងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព ដែលនេះមិនមែនជាការវិនិយោគល្អ ហើយចាំបាច់ត្រូវមានការកែលម្អ។ ការលើក
ឡើងប
 ែបនេះ មិនមែនជាភាពចាំបាច់ដែលត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាឡើយ ចំណុចសំខាន់នោះគឺតើយន្តការទាំងនេះ
បំពេញមុខងារបានល្អកម្រិតណា។

ទាក់ទងនឹងស
 ័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្នែកប្រតិបត្តិការ (សំណួរវាយតម្លៃ Effic2) ដូចការកត់សម្គាល់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង

ទីប្រឹក្សា បានស្វែងរកការយល់ដឹងស
 ៊ីជម្រៅលស
ើ ័ក្តិសិទ្ធភាព ផែ្នកប្រតិបត្តិការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះឡើយ។ មានការ

យល់ថា មិនមានព័ត៌មានទូលំទូលាយឡើយ ប៉ុន្តែដោយសារនេះជាការវាយតម្លៃកម្រិតផែនការសកម្មភាព ការយកចិត្ត

ទុកដាក់ទៅលើភា
 ពច្បាស់លាស់ ថាតើមានការពន្យារពេលចម្បងៗនៅក្នុងការអនុវត្តដោ
 យសារកង្វះស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្នែក
ប្រតិបត្តិការដែរឬទេ។ ការសម្ភាសជាមួយអ្នកអនុវត្តនៅ
 មូលដ្ឋាន មានការលើកឡើងចំណុច ចំនួនពីរ ៖ ១) នៅពេល

ធ្វើការជាមួយដៃគូមូលដ្ឋាន និងនៅពេលអនុវត្តតាមពិធីការក្នុងមូលដ្ឋាន ការពន្យារពេលរមែងតែងកើតឡើងនៅ
 ក្នុង
ពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវ ិធានការនានា និង២) នៅពេលប្រព័ន្ធផ្សេងៗ និងកា
 រកសាងសមត្ថភាពបានកើតឡើងព្រមគ្នា ជា
ទូទៅបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយ។ដោយសារ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន បានធ្វើការងារក្នុងវិស័យកិច្ច

ការពារកុមារនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនអ
 ស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ បញ្ហាទាំងពីរអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ទោះបី
ជាយ៉ាងណាក្ដី អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះក៏បានកត់សម្គាល់ ថា នៅពេលខ្លះ ដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ គឺជា

ដៃគូថ្មី ដោយសារលក្ខខណ្ឌជា
 ក់លាក់នៃកម្មវិធីអំពើហិង្សាលើកុមារ ឬប្រសិនបើ ពួកគេបាន និងកំពុងធ្វើការងារជាមួយ
អង្គការទាំងនេះរួចហើយ ពេលវេលានៅតែត្រូវការ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

បើទោះបីជារបាយការណ៍កម្រិតកម្មវិធត
ី ្រូវបានគេនិយាយថា បានបញ្ចូលទិន្នន័យអ
 ំពីការចំណាយ និងការបញ្ជាក់

អំពីភា
 ពខុសគ
 ្នាពីការព្យាករណ៍ក្ដី ការរាយការណ៍ក
 ម្រិតផែនការសកម្មភាពនេះម
 ិនបានឆ្លើយតបចំពោះវិធានការស័ក្តិ

សិទ្ធភាព ផ្នែកប្រតិបត្តិការឡើយ ប៉ុនឆ្ល
្តែ ើយតបចំពោះការចំណាយជារួម (សំណួរវាយតម្លៃ Effic1)។ ការពង្រឹង
ប្រពន
័ រា
្ធ យការណ៍កម្រត
ិ ផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ នង
ឹ ផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នប្រកបដោយសារប្រយោជន៍ដ
 ល
ែ ពាក់ពន
័ ្ធ សម្រប
ា កា
់ រកែ

លម្អស័ក្តិសិទ្ធភាព ផ្នែកប្រតិបត្តិការ រួមទាំងកា
 រយកចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះការតាមដានត្រួតពិនិត្យល
 ទ្ធផល និងម
 ធ្យោបាយ
កាត់បន្ថយ សម្រប
ា ប
់ ញ្ហនា
ា នា ដល
ែ ត្រវូ បានកំណត់ឃញ
ើ ។ ដោយផក
ែ្អ លើការពិនត
ិ យ្ រ បាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ២
ំា្ន ០១៩ ព្រម

ទាំងឯកសារដល
ែ ត្រវូ បានពិនត
ិ យ្ សម្រប
ា ស
់ កម្មភាពលម្អត
ិ នៅពល
េ ខះ្ល ការរាយការណ៍បានបញ្ចល
ូ ការតាមដានលកា
ើ រ

ចំណាយធៀបនឹងគោលដៅ ដល
ែ ជាវិធានការនៃស័កស
ិ្ត ទ
ិ ភា
្ធ ព ដោយផ្ទល
ា ់ ហើយការផ្ដត
ោ ល
 កា
ើ រអភិវឌឍ្ ស
 មត្ថភាពអំពី
ការផ្លាស់ប្ដូរដ
 ែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ គឺជាវិធានការមួយនៃប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ។

ដូចការកត់សម្គាល់នៅក្រោមផ្នែកភាពពាក់ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាព សន្ទុះដ
 ែលបានកើតឡើងពីចលនាដំបូងដើម្បីធ្វើឱ្យ

មានកិចព
្ច ិភាក្សាអ
 ំពអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារ ត្រូវបានពង្រឹងតា
 មរយៈការធ្វើការអង្កេតអំពីអំពើហិង្សាល
 ើកុមារនៅឆ្នាំ២០១៣

ហើយការអង្កេតន
 េះបា
 នប្រមូលផ្ដអ
ុំ ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើននៅ
 ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការឆ្លើយតប។ ការអង្កេតន
 េះអាច
ទាក់ទាញទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន ដែលនឹងមិនមានឡើយ ប្រសិនបើ គ្មានការអង្កេតនេះ
និងផ្ដលល
់ ទ្ធផលជាអភិក្រមដែលមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃបំផុតចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។

សំណួរអំពីស័ក្តិសិទ្ធភាព និងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលទ្ធផល គឺពិបាកក្នុងការឆ្លើយ (សំណួរវាយតម្លៃ Effic4)

ភាគច្រើនគឺដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់នៃលទ្ធផលទាំងនេះ។ សម្រាប់លទ្ធផលកម្រិតខ្ពស់បំផុត តើសេវានានាត្រូវ
បានផ្ដលនៅ
់ ក្នុងលក្ខ
 ណៈមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែរឬទេ ក្នុងការកាត់បន្ថយអ
 ំពើហិង្សាលើកុមារ? ប្រសិនបើ

ដូច្នេះមែន តើការគាំទ្របែបនេះកើតឡើងដោយរបៀបណា និងតើអ្វីជាប
 ្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនៃអភិក្រម ដទៃ

ទៀតនៅកម្រិតប្រតិបត្តិការ ឧទាហរណ៍ តើកម្មវិធកា
ី រចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមានបានកាត់បន្ថយកម្រិតនៃអំពើហិង្សា ឬមាន
ផលប្រយោជន៍ប
 ណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងគ្រួសារ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសម
នឹងត
 ម្លៃដែរឬទេ? ដោយសារគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាយតម្លប្រ
ៃ សិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ នោះ
ការសង្កេតមួយចំនួនអា
 ចត្រូវធ្វើឡើង ដោយផ្អែកលើឯកសារដែលត្រូវបានពិនិត្យ និងលទ្ធផលនៃការសម្ភាស។

លទ្ធផលពាក់ព័ន្ធនឹង "ដំណើរការ"ដូចជាសេវាទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានផ្ដល់នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងយុត្តិធម៌

ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងន
 ូវលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ ជាការពិត លទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់សេវាទាំងនោះ គឺជា
បញ្ហាដោយឡែកម
 ួយ ឧទាហរណ៍ កុមារចំនួនតិចត
 ួចដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កម្មវិធីបង្វែរ ជាជាងទៅកាន់ពន្ធនាគារ
ប៉ុន្តែមានការកត់សម្គាល់អំពីវ ឌ្ឍនភាពពាក់ព័ន្ធនឹងភា
 ពតំណាងស្មើគ្នានៃកុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់

និង

ការគាំទ្រចំពោះកុមារ នៅក្រោយពេលកុមារបានចាកចេញពីពន្ធនាគារ។ ពីទស្សនៈផ្នែកប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ
មានសំណួរចំនួនពីរ៖ ១) ចំនួនក
 ុមារ ដែលទទួលបានសេវាទាំងនេះធៀបនឹងតម្លនៃ
ៃ ការផ្ដល់សេវាទាំងនោះ និង ២)

ការទទួលស្គាលស
់ េចក្ដីត្រូវការក្នុងការផ្ដលស
់ េវា សម្រាប់កុមារនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ សូម្បីតែចំនួនតិចតួចក្ដី។ ជា

ការពិត តម្លៃឯកតាត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា មានកម្រិតខ្ពស់ ជាមួយនឹងធ
 នធានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលត្រូវបានវិនិយោគ

នៅក្នុងករណីនីមួយៗ។ ដោយធនធានតិចតួច បញ្ហាមួយ គឺត
 ើការវិនិយោគនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើ

កុមារនៅក្នុងលក្ខណៈនេះ ស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនេះដែរឬទេ។ នៅពេលត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងន័យនេះ ចាំបាច់ត្រូវកត់

សម្គាល់ថា កុមារទាំងនេះទ
 ំនងជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំង ទោះជាការស្វែងរកការព្យាបាលរបួស ឬ
ការប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្ដី។

កម្មវិធីនានា ជាពិសេសដែលមានបំណងជួយកុមារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក ពិតជាគ្របដណ្ដបទៅ
់ ដល់កុមារ ដែល

កំពុងមា
 នតម្រូវការ ហើយសេចក្ដីពណ៌នាទៅតាមប្រភេទករណីនីមួយៗ ដែលកុមារបានផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ជាភស្តុតាង

បង្ហាញថា ពេលខ្លះកា
 រធ្វើបែបនេះបាននិងកំពុងជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀត លទ្ធផលបាន

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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បង្ហាញជោ
 គជ័យតិចតួច និងហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញពេក។
 ការរៀបចំឱ្យកុមារចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបង្វែរ ជំនួសការដាក់ក្នុង
ពន្ធនាគារ គឺជាឧទាហរណ៍មួយ ដែលកម្រទទួលបានជោគជ័យ ប៉ុន្តែការវិនិយោគនៅតែចាំបាច់។

មានមតិយោបល់ដែលបា
 នមកពីក
 ិច្ចពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងច
 ំនួនកុមារដែល

មានតម្រូវការ ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនកុមារទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធី។ មានការទទួលស្គាល់ថា ការ
រាយការណ៍អ
 ំពីករណីអំពើហិង្សាលើកុមារនៅតែជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គ ដោយសារកត្តាផ្សេងៗ ហើយ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន

មានករណីចំនួនតិចតូច ដែលត្រូវបានរាយការណ៍។ ក្នុងរយៈពេលវែង ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ មានការ

យល់ឃើញថា ការកំណត់ត
 ម្លៃឯកតានឹងត្រូវកែលម្អ ហើយការវិនិយោគលើរចនាសម្ព័ន្ធឆ្លើយតបនៅពេលនេះនឹងមា
 ន
ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លបំ
ៃ ផុតនៅ
 ពេលអនាគត។

គំហើញទាំងនេះលើកឡើងនូវចំណុចនានាអំពីការលំបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តជុំវិញប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃនៃ

ការចំណាយជារួម (ឧទា. ការទប់ស្កាត់បឋម ការពង្រឹងប្រព័នតា
្ធ មដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការឆ្លើយតបចំពោះ
អំពើហិង្សា) (សំណួរវាយតម្លៃ Effic1, Effic4) និងការសម្រេចចិត្តដើម្បវិី និយោគ សូម្បីតែមានតម្លៃឯកតាខ្ពស់ក្ដី។

ចំពោះទស្សនៈសិទ្ធិកុមារ ការផ្ដោតលើកុមារដែលមានតម្រូវការខ្លាំងបំផុតនឹងបង្ហាញឱ្យឃ
 ើញថា ប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសម
នឹងត
 ម្លៃជារួមធៀបជាមួ

យនឹង ឧទា. ការទប់ស្កាត់ មិនមែនជាសំណួរដែលត្រឹមត្រូវឡើយ។

នៅពេលសុំឱ្យពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះម្នាកបា
់ នកត់សម្គាល់ថា "យើងកំពុង

ធ្វើការជាមួយអ្វីមួយ ដែលពិបាកផ្លាស់ប្ដូរ ដែលត្រូវការពេលវេលា និងធនធាន និងមិនអាចត្រូវរំពឹងថា នឹងដោះស្រាយ
បាន ដោយគ្មានការប្តេជ្ញាចិត្តផ្ដល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់បានឡើយ។ ប៉ុន្តែធនធានទាំងនេះម
 ិនទាន់ត្រូវផ្ដល់ពីរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងកម្រិតដែលចាំបាច់ នៅឡើយ"។

សំណួរអំពី "លទ្ធផល" ដ៏ទូលំទូលាយមួយ គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះ ក្នុងការផ្ដល់

កម្មវិធីទៅតាមពេលវេលា ដែលត្រូវបានកំណត់។ ពីទស្សនៈស័ក្តិសិទ្ធភាព តើផែនការសកម្មភាពនេះកំពុងមានវឌ្ឍនភាព
ទៅតាមការរំពឹងទុក ដោយសារវាត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាពដែរឬទេ? នៅត្រង់នេះ អ្នកឆ្លើយតបមាន
ភាពច្បាស់ជាង ជាមួយនឹងការលើកលែងមួយចំនួន៖ កម្មវិធីនានាកំពុងផ្ដល់សកម្មភាពទៅតាមកាលកំណត់ ហើយ

ការវាយតម្លលើ
ៃ កម្មវិធីរបស់ពួកគេផ្ទាលប
់ ង្ហាញនូវភាពវិជ្ជមាន។ ជាពិសេស នេះជាការពិត ជាមួយនឹងក
 ម្មវិធីនៅតាម
សាលារៀន និងវត្តអារាម កម្មវិធីសមាហរណកម្ម និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅខេតរ្ត តនគីរី។ មានករណីលើកលែងអំពក
ី ំណែ
ទម្រង់ច្បាប់ និងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើក
 ុមារ ដែលកិច្ចការទាំងពីរនេះត
 ្រូវបានគេយល់ថា ត្រូវការពេលវេលា

ច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងវដ្តនៃផែនការរយៈពេលប្រាំឆ្នាំឡើយ។ ទោះបីយ៉ាងណាក្ដី មានវឌ្ឍនភាព
យ៉ាងសំខាន់ពា
 ក់ព័ន្ធនឹងក
 ុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយច្បាប់ ដែលកុមារច្រើនជាង ៥០០នាក់ បានទទូលការគាំទ្រនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ។ មានករណីជាច្រើន ដែលមានការប្រមូលទិន្នន័យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុន ដើម្បីអាចឱ្យមានការប្រៀបធៀប
នៅពេលក្រោយ ទោះបីមិនមែនជាការប្រៀបធៀបរវាងដើមគ្រា និងចុងគ្រក្ដ
ា ី។ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទង
គ្នា Cambodia PROTECT គឺជាឧទាហរណ៍មួយ ហើយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅខេត្តរតនគីរី គឺជាឧទាហរណ៍ទីពីរ។

កង្វល់ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមនឹងតម្លៃ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកានៅមានកម្រិត ដែលត្រូវ

ផ្ដល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គាំទ្រសេវានានាដល់កុមារ និងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមលើគ
 ំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដែលអនុវត្តដោ
 យ
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ ការផ្ដល់មូលនិធិពីខាងក្រៅហាក់ដូចជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជា

មូលនិធិ សម្រាប់ការចំណាយជំនួសថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះ កង្វល់ជាក់លាក់គឺថាតើរាជ
រដ្ឋភ
ា បា
ិ លកព
ំ ង
ុ ផ្ដលធ
់ នធានចពោ
ំ ះរចនាសម្ពន
័ ក
្ធ ច
ិ គា
្ច ពា
ំ រសង្គម និងកិចកា
្ច រពារកុមារយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ ឧទាហរណ៍ ការផល
្ត ់
ធនធានសម្រាបកា
់ របណ្តុះបណ្តាលឱ្យកាន់តែប្រសើរដល់មន្រ្តីការិយាល័យកិច្ចការពារកុមារនៅទូទាំងប
 ្រទេស។
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ចំណុចសន្និដ្ឋានពា
 ក់ព័ន្ធនឹងម
 តិយោបល់ លើកឡើងដោយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះនៅ
 ថ្នាក់ជាតិម្នាក់ ដែលមាន

សង្គតភាព ជាមួយនឹងការសង្កេតរបស់អ្នក ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី គឺថាការពង្រីកសេវាមានន័យថា
ការផ្ដលស
់ េវាដែលកាន់តែមានស័ក្តិសិទ្ធភាព។ អភិក្រមទាំងឡាយត្រូវបានសាកល្បង និងបានបង្ហាញថាមានភាពធន់

ហើយកម្មវិធីត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃឯកតា (ឧទា. កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យបែបវិជ្ជមាននៅសាលារៀន

និងរបៀបផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលព
 ីក្រៅទីតាំងអ
 នុវត្តក
 ម្មវិធី) ដើម្បីសម្របសម្រួលការពង្រីកការបណ្តុះបណ្តាល ហើយ
ការទទួលយកនូវអន្តរាគមន៍នា
 នា រួមជាមួយ នឹងការបន្តមានឆន្ទៈនយោបាយ មានន័យថា ការពង្រីកកម្មវិធីអនុវត្តវិន័យ

បែបវិជ្ជមានទាំងនេះនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍។ អ្នកផ្ដល់សម្ភាសមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយបា
 នចង្អុល
បង្ហាញប
 ន្ថែមទៀតថា ការទប់ស្កាត់បឋមនឹងដំណើរការទៅយ៉ាងល្អបំផុត នៅពេលដែលការគ្របដណ្ដប់មានលក្ខណៈ

គួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ ដោយសារការគ្របដណ្ដប់នេះបង្កើតនូវបរិយាកាស កាន់តែទូលំទូលាយ ដែលមនុស្សអាចចូលរួម
ចំពោះប្រធានបទនេះបាន។ ការពង្រីកក្នុងន័យនេះន
 ឹងផ្តល់នូវផលត្រលប់កាន់តែល្អពកា
ី រវិនិយោគ។
ឧបសម្ព័ន្ធ ណ មានការពិចារណាបន្ថែមអំពី ស័ក្តិសិទ្ធភាព ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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10

ផលប៉ះពាល់

10>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីផលប៉ះពាល់
តើអ្វីជាលទ្ធផលនៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ទោះជាវិជ្ជមាន ឬ

អវិជ្ជមានក្ដី ដោយចេតនា ឬអចេតនាក្ដី?

ផលប៉ះពាល់សដៅ
ំ ដល់ទាង
ំ វឌឍ្ នភាពឆ្ពះោ ទៅរកការកាត់បន្ថយប
 េវ
្រ ឡ
ា៉ ង់នអ
ៃ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ ការបង្កន
ើ ការឆយ
ើ្ល តប

ចំពោះអំពើហិង្សា និងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នក
 ្នុងការផ្ដល់សេវា។ ដោយសារផលប៉ះពាល់ត្រូវការពេលវេលា

គួរឱ្យកត់សម្គាលដ
់ ើម្បីលេចជារូបរាងឡើង ជាពិសេសនៅពេលព្យាយាមកែប្រែនិយាម និងអា
 កប្បកិរិយា ដែលមានជា

យូរមកហើយ ការវាស់វែងផ
 លប៉ះពាល់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការពិចារណាលើសញ្ញាដំបូងៗនៃការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះ

និយាម និងអាកប្បកិរិយា ដោយពិភាក្សាថា តើសកម្មភាពរបស់គម្រោងទ
 ំនងជាផ្ដល់ផល ប៉ះពាល់សំខាន់ដោយរបៀប
ណា ជាមួយនឹងការយល់ដឹងស
 ៊ីជម្រៅពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅលើនិន្នាការ ដែលអាចនាំមកនូវផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗ។

10>2 របកគំហើញ
ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការរួ
 មចំណក
ែ ចំពោះការកាត់បន្ថយអព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ អវត្ថមាននភ
ៃ ស្តតា
ុ ងដើមប្ អា
ី ចផ្ដលម
់ តិយោបល់

អំពីផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានបរិយាយនៅផ្នែក ប្រសិទ្ធភាពខាងលើ ហើយភាពគ្មានភស្តុតាងនេះបង្កជា
 ឧបសគ្គចំពោះការ
វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ (សំណួរសំខាន់អំពីផលប៉ះពាល់)។ នៅពេលដែលមានភស្តុតាងដំបូងអ
 ំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅ
 ក្នុង

វិស័យមួយចំនួន ដែលការរៀបចំកម្មវិធីបានកើតឡើង រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន គំហើញដែលមាន ផ្ដល់ការយល់ដឹងបែប
គុណភាពអំពន
ី ិន្នាការសក្ដានុពលប៉ុណ្ណោះ ជាជាងការជួយក្នុងការបង្កើតក
 ម្រិត និងសច្ចៈភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរ64។
នៅពេលត្រូវសួរអំពីផលប៉ះពាល់

ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះបា
 នបង្ហាញថាពេលនេះជាពេល

ឆាប់ពេកហើយ ក្នុងការនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់និងថា មិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីនិយាយថា តើផលប៉ះពាល់
កំពុងលេចរ ូបបរាងឡើងដែរឬទេ។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះដទៃទៀតបានផ្ដល់ការសង្កេតអំពី ហេតុអ្វីបានជាពួកគេគិតថា

ស្ថានភាពពិតជាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរ ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានភស្ដុតាងជាក់ស្ដែងយ៉ាងរឹងមាំពាក់ព័ន្ធនឹងផ
 លប៉ះពាល់ឡើយ។ នៅ
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មានការអង្កេតមួយ ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលអាចនឹងមានសក្ដានុពលមួយក្នុងចំណោមគំនិតផ្ដួច

ផ្ដើមដែលអាចនឹងមានសក្ដានុពលជាច្រើន ដោយផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅតាមសាលារៀន។ ដោយសារថា ផលប៉ះពាល់ត្រូវ
ការភស្តុតាងកម្រិតខ្ពស់ ភាពខ្លាំងនៃការរៀបចំ និងការអនុវត្ត គឺជាការចាំបាច់ សម្រាប់ការវាស់វែងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដ។ A

Demographic and Health Survey was delayed from 2020 due to the Covid-19 pandemic, and is expected to take
place from 2021. This includes VAC measures, giving data on national trends. It will not, however, provide
information on the impacts of the Action Plan on these trends in VAC data, as exposure to the Action Plan
programmes will not be measured under the DHS.
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ក្នុងកា
 រពិចារណាលើសំណួរ "តើមានភស្តុតាង ដែលបង្ហាញថា ផែនការសកម្មភាពនេះអាចរួមចំណែកចំពោះការកាត់
បន្ថយអ
 ំពើហិង្សាលើកុមារដែរឬទេ" ចម្លើយ គឺ "ទ" ម
 ិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីនិយាយដូច្នេះឡើយ។

នេះមិនមានន័យថា ផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ មិនមានផលប៉ះពាល់ឡយ
ើ
ប៉ន
ុ គ្រ
ែ្ត ន
ា ត
់ ស
ែ ដៅ
ំ ដល់កង្វះភស្តតា
ុ ងចបា
្ ស់

លាស់អំពីការមានផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណោះ (សំណួរវាយតម្លៃ I1) ។ លទ្ធផលនៃការអង្កេតនៅ
 ឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានធ្វើឡើង

ក្នង
ុ រាជធានីខត
េ ច
្ត ន
ំ ន
ួ ប្រស
ំា ម្រប
ា ក
់ ម្មវធ
ិ អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល
 ក
ើ មា
ុ រ65 ដោយវទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា ជា
 តិសត
ិ្ថ បា
ិ នឆ្លះុ បញ្ចង
ំា ស
 ន
ា្ថ ភាពបច្ចប
ុ ប្ ន្ន
នៃអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រទៅតាមវិធានការសំខាន់ៗ។ បើទោះបីជាទិនន
្ន យ
័ ទា
 ង
ំ នះេ មន
ិ អាចប្រៀបធៀបជាមួយរបកគហ
ំ ញ
ើ 
ពីការអង្កេតឆ
 ្នាំ២០១៣ បាន ដោយសារគ្រោងសំណាក យុទ្ធសាស្រ្ត និងនីតិវិធីខុសគ្នាក្ដី ទិន្នន័យទាំងនេះន
 ឹងអាចប្រៀប

ធៀបបាន សម្រាប់ការអង្កេតនៅពេលអនាគតនៅក្នុងទីតាំងដដែល។ ទោះបីជាទិន្នន័យទា
 ំងនេះមិនមានភាពពាក់ព័ន្ធ
ជាក់លាក់ដ
 ើម្បីព
 ិចារណាលើផលប៉ះពាល់នានាក្ដី ទិន្នន័យទាំងនេះមា
 នភាពពាក់ព័ន្ធច
 ំពោះការពិចារណាលើន
 ិន្នាការ
ផ្សង
េ ៗ ដែលអាចយល់កាន់តច
ែ បា
្ ស់អព
ំ ផ
ី លប៉ះពាល់ទាង
ំ នោះ។ ស្របពល
េ ដល
ែ លទ្ធផលនានានកា
ៃ រពិភាកសា
្ នៅតាម
មូលដ្ឋានជារួ
 មបានចង្អុលបង្ហាញអំពច
ី ម្លើយចម្រុះគ្នា មានខ្លឹមសារចំនួនបី ដែលគ
 ួរកត់សម្គាល់ (សំណួរវាយតម្លៃ I2)៖

1> អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថា រឿងរាវនានាកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង ។
2> ការពិចារណាថា បើទោះបីជាភស្តុតាងនៅតែមិនច្បាស់លាស់ក្ដី មានសញ្ញាដំបូងៗនៃលទ្ធផល ដែលបន្សល់
នូវមូលហេតស
ុ ម្រាប់ភាពសុទិដ្ឋិនិយម។

3> ការទទួលស្គាល់ថា ជាមួយនឹងអ្វីដែលពិបាកផ្លាស់ប្ដូរដ ូចអំពើហិង្សាលើកុមារ ផលប៉ះពាល់ត្រូវការពេលវេលា
ដើម្បល
ី េចចេញជារូបរាងឡើង។

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះម្នាក់នៅ
 ថ្នាក់ជាតិបានសន្និដ្ឋានថា "នាយកសាលាមានភាពវិជ្ជមានដែល កម្មវិធីនេះមា
 ន

ប្រសិទ្ធភាព ហើយពួកគេមានបំណងគាំទ្រដល់គ្រូបង្រៀន។ គ្រូបង្រៀនផ្ទាល់និយាយថា កម្មវិធីនេះមានផលប៉ះពាល់
វិជ្ជមាន"។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះម្នាក់ទៀតបានកត់សម្គាល់ថា នៅកន្លែងដែលមានទស្សនកិចទៅ
្ច តាមមូលដ្ឋាន កុមារ

បានរាយការណ៍អំពកា
ី រមានអារម្មណកា
៍ ន់តែមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ ការអង្កេតអំពីចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និង
ការអនុវត្ត ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងផ្ដល់ការយល់ដឹងស៊ីជម្រកាន់
ៅ តែល្អប្រសើរ។

បើទោះបីជាភាពគ្មានភស្តុតាងគឺជាបញ្ហាក្ដី មានកម្មវិធច
ី ំនួនប
 ី ដែលហាក់ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសំខាន់កំពុងកើត

ឡើង នោះគឺ i) សមាហរណកម្ម ii) ពលកម្មកុមារ iii) ការអនុវត្តវិន័យបែបវ ិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន (សំណួរវាយតម្លៃ
I2)។ ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះត្រូវបានពន្យល់លម្អិតនៅ
 ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ត។

សម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា (ជាពិសេសកម្មវិធី Cambodia PROTECT) ការអង្កេតដើមគ្រាដ៏ចំាបាច់ត្រូវ

បានធ្វើឡើង មានន័យថាការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីប្រាស្រ័យទា
 ក់ទងគ្នាអាចធ្វើទៅបាន អាស្រ័យលើថា តើ
ការងារវាយតម្លផលប៉
ៃ
ះពាល់នេ
 ះមានលក្ខណៈរឹងមាំកម្រិតណា ប៉ុន្តែអាចមានភស្តុតាងនៅឆ្នាំ២០២១ អំពីផលប៉ះពាល់

ដែលមានទៅលើចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និងប្រហែលការអនុវត្តផងដែរ។ សម្រាប់កម្មវិធីដទៃទៀត ការប្រមូលទិន្នន័យ
កម្រិតសហគមន៍ម
 ួយចំនួនបា
 នកើតឡ
 ើងនៅ
 ពេលចាប់ផ្ដើមការរៀបចំកម្មវិធី

ដែលនឹងផ្ដល់ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅនៅ

ពល
េ អនាគតអព
ំ ល
ី ទ្ធផលនានា។ បញ្ហន
ា ះេ ក៏កត
ើ ឡើងផងដរែ ពា
 ក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សៀវភៅណនា
ែ ស
ំ ព
ី្ត កា
ី រថទា
ែ ស
ំ ខ
ុ ភាពកុមារ
រងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា ដែលត្រូវបានអនុវត្ត ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ហើយការសម្ភាសនៅពេលខាងមុខជាមួយ

បុគ្គលិកវិស័យសុខាភិបាលត្រូវបានគ្រោងឡើងអំពី របៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះ និងអ្វីដែលពួកគេគិតអំពី
របៀបដែលសៀវភៅណែនាំនេះបានដំណើរការទៅមុខ។
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National Institute of Statistics (2018). Baseline for the Regular Survey to Monitor Violence Against Children in
Five Target Provinces 2017, prepared by the National Institute of Statistics with support from UNICEF/
Cambodia, Government of Cambodia, Phnom Penh.
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មានសញ្ញាដែលអាចនឹងមានសក្ដានុពលក្នុងការកាត់បន្ថយអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យ

ជំទង់ផងដែរ (សំណួរវាយតម្លៃ I1, I2)។ ការងារដែលបានអនុវត្តនៅ
 ខេត្តរតនគីរី បានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅគួរ

ឱយ្ ចាប់អារម្មណអ
៍ ព
ំ ក
ី ម្មវធ
ិ ម
ី យ
ួ ដល
ែ ត្រវូ បានរៀបចំកស
ែ ម្រល
ួ ទៅតាមតម្រវូ ការជាក់លាក់នត
ៃ ប
ំ ន់មយ
ួ របស់បទ
្រ ស
េ ដល
ែ 
មានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅច្រើន។ នៅក្នុងខេត្តនេះ ប្រជាពលរដ្ឋប
 ្រមាណ ៧៥% គឺជាជនជាតិដើមភាគតិច

ហើយក្រុមប្រជាជនទាំងនេះរស់នៅរាយប៉ាយទូទាំងខេត្ត ដែលពួកគេភាគច្រើនក
 ំពុងរស់នៅក
 ្នុងតំបន់ជនបទ។ ភាព
ក្រីក្រមានកម្រិតខ្ពស់ ហើយលទ្ធភាព ទទួលបានសេវាមា
 នកម្រិតទាបជាងកម្រិតមធ្យមក្នុងប
 ្រទេស។ នៅក្នុងខេត្តនេះ
អត្រាការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជ
 ំទង់មា
 នកម្រិតខ្ពស់

ដោយក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៅពិនិត្យផ
 ្ទៃពោះម្នាកក
់ ្នុងចំណោមបួន

នាក់ គឺជាកុមារីអាយុក្រោមដប់ប្រាំបីឆ្នាំ ហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារមានកម្រិតខ្ពស់ដូចគ្នានេះដែរ ដែលមានអត្រា

៣៦% ធៀបនឹងអត្រាមធ្យមជាតិច
 ំនួន ១៩% នៅទូទាំងប្រទេស។ ជាមួយនឹងការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ
សំណេរនានា66 និងការប្រមូលទិន្នន័យដោ
 យផ្ទាល់67 ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ ការរៀបចំកម្មវិធីនេះធ្វឡ
ើ ើង

ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងរឹងមាំ។ ការសម្របទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្ប ប្រកបដោយចីរភាព SDGs និងគោលនយោបាយ

ជាតិត្រូវបានពិចារណា ប្រយោគស្ដីពីបញ្ហត្រ
ា ូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងច្បាស់ ហើយសនិទានភាពត្រូវផ្ដល់អំពរី បៀបដំណើរ
ការទៅមុខ។

ធាតុចូលទាំងនេះ

រួមទាំងកា
 រពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយ

បានបង្កើតឱ្យមានផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ខេត្ត

ដើម្បទ
ី ប់ស្កាតអា
់ ពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជំទង់នៅ
 ក្នុងខេត្តរតនគីរ68
ី ។ ផែនការនេះបាន
បញ្ចូលព័
 ត៌មានអំពីសាវតានៃការពិនិត្យសំណេរនានា និងបានផ្ដល់ការវិភាគបន្ថែមនៅ
 ជុំវិញកត្តាកំណត់នៃការមានផ្ទៃ

ពោះក្នុងវ័យជ
 ំទង់ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យក
 ុមារ។ ផែនការនេះបង្ហាញនូវទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងការមានផ្ទៃ
ពោះក្នុងវ័យជ
 ំទង់ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក
 ្នុងវ័យក
 ុមារ និងនិយាមសង្គមជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរ។

កុមារាពីរនាក់អាយុ ១២ និង ១៤ឆ្នាំនៅខេត្តរតនគីរី "កុមារជនជាតិដើមមា
 នភាពងាយរងគ្រោះចំពោះអំពើហិង្សា

ខ្ពស់ជាង ដោយសារពួកគេមិនពូកនិ
ែ យាយភាសាខ្មែរ"

ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិធានការនានា ដែលឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា (សំណួរវាយតម្លៃ I2) អ្នកឆ្លើយតប

ដែលបានចូលរួមនៅ
 ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធន
ី េះកត់សម្គាល់ថា ទំហំនៃបញ្ហាប្រឈមនានាមានលក្ខណៈគួរឱ្យខ្លាចជា
 ងការ
គិតនៅពេលដំបូងទៅ
 ទៀត។ បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះរួមមានកង្វះកន្លែងសុវត្ថិភាព ជាពិសេសសម្រាប់កុមារា កុមារភាគ

ច្រើនដ
 ែលត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ទំនងជាមិនបានទទួលជំនួយទា
 ំងនោះទាន់ពេលវេលា និងធនធានដទៃទៀត ដែល
ចាំបាច់ដើម្បីការពារកុមារម្នាក់ៗ និងមា
 នឧបសគ្គនៅ
 ក្នុងកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់។
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UNICEF Cambodia (2016). Literature Review: to Develop the Provincial Action Plan to Prevent and Respond to
Child Marriage and Teenage Pregnancy in Ratanakiri, prepared by K. Chan, Adolescent Development Officer,
UNICEF Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.
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Provincial Women and Children’s Consultative Committee of Ratanakiri (2019). Baseline Study on Child
Marriage and Child Mothers Among Girls Aged 12-17 years in Ratanakiri, Provincial Administration of
Ratanakiri with support from Australian Aid and UNICEF Cambodia, Ban Lung, Cambodia.
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Provincial Administation of Ratanakiri (2018). Provincial Action Plan to Prevent Child Marriage and Teenage
Pregnancy in Ratanakiri (2017-2021), prepared by the Provincial Administation of Ratanakiri with support from
UNICEF, Ban Lung, Cambodia.
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កំណើននៃផលទទួលបាន ដែលមានសារសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ហើយផលទទួលបាន ដែលត្រូវបាន

ធ្វើឡើង និងបានគ្របដណ្ដប់ទៅដល់ក
 ុមារដែលមានហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខក្នុងករណីផ្សេងៗ ផ្ដល់នូវការ
លើកទ
 ឹកចិតម
្ត ួយចំនួន (សំណួរវាយតម្លៃ I2)។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី ការប្រៀបធៀបចំនួនដ៏តូចនៃកុមារដែលត្រូវបាន

គ្របដណ្ដប់ ជាមួយនឹងច
 ំនួននៃកុមារដែលទំនងជាមានតម្រូវការ (ដោយផ្អែកលើការអង្កេតអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារឆ្នាំ
២០១៣) បង្ហាញឱ្យឃើញថាកុមារជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះត
 ្រូវបានគ្របដណ្ដប់ ហើយទោះបីជាបែប

នេះក
 ្ដី ពួកគេមួយចំនួនប
 ៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ក្នុងលក្ខណៈកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់។ ជាថ្មីម្ដងទៀត កំណើនន
 ៃ

គោលដៅ និងការបន្តការផ្ដោតលើកា
 រពង្រឹងប្រព័ននៅ
្ធ ក្នុងប
 រិយាកាសផ្លូវច្បាប់កា
 ន់តែគត់មត់ (ជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅ
ក្នុងម
 ូលដ្ឋានជា
 ក់ស្ដែង) គឺជាការចាំបាច់។

កុមារីអាយុ ១៧ឆ្នាំម្នាក់ (នៅពេលសម្ភាសន៍) មកពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច
 នៅខេត្តរតនគីរី បានឈប់រៀន

ដោយសារនាងមិនទៅសាលារៀន ហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់នាងថា នាងគួរតែរៀបការ។ នាងបានរៀបការ
នៅអាយុ ១៥ឆ្នាំ និងមានកូន នៅពេលនាងមានអាយុ ១៦ឆ្នាំ។ នៅពេលនេះនាងធ្វើការងារនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយ ហើយ
នាងបានទុកកូនរបស់នាងឱ្យនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរ បស់នាងនៅថ្ងៃធ្វើការ

និងផ្ដល់លុយកាក់មួយចំនួនដ
 ល់ពួកគាត់។

នៅពេលសម្ភាស នាងបានបញ្ជាក់ថាថា នាងមានកូននៅអាយុ១៦ឆ្នាំ ដោយសារនាងចង់ឱ្យប្រាកដថា កូនរបស់នាង
អាចធំឡើងន
 ឹងមើលថែទាំនាងបាន តាមរយៈធ្វើការងារ ដូចនាងដែរ។

តាមការសម្ភាសជាមួយគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកក
 ិច្ចការនារី និងកុមារឃុំសង្កាត់ចំនួនល
 ើសពីមួយ បានបង្ហាញ

នូវចំណាប់អារម្មណ៍អំពីការរាយការណ៍ដែលថា អំពើហិង្សាបានធ្លាក់ចុះ ដោយសារចំនួនករណីដែលពួកគេដោះស្រាយ

បានថយចុះ (សំណួរវា
 យតម្លៃ I5)។ ពួកគេភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថាមានតែមួយទៅពីរករណីនៅឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែ

ប្រសិនបើ កុមារចំនួនតែ ១០% ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ នោះឃុំសង្កាត់ទាំងនេះនឹងមានដល់ចំនួន
ដប់ឬម្ភៃករណី។ នៅពេលត្រូវសួរថា ហេតុអ្វីបានជាចំនួនករណីថយចុះ ក្រុមដូចគ្នានេះបានវែកញែកថា គឺដោយសារ

ការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនថា អំពើហិង្សាបែបនេះ គឺជាការធ្វើខុស និងមិនគួរធ្វើឡើយ ទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគេមួយចំនួន
បានកត់សម្គាល់ថា អាចដោយសារប្រជាជនមិនសូវរាយការណ៍អំពអ
ី ំពើហិង្សាបែបនេះ ពីព្រោះពួកគេដឹង នោះជាការ
ធ្វើខុស។ គ្មានអ្នកណាម្នាកបា
់ នកត់សម្គាល់ថា កង្វះការរាយការណ៍អា
 ចដោយសារតែសេវាឆ្លើយតបនោះមិនគ្រប់គ្រាន់
នោះទេ ទោះបីជាយ៉ាងណា អ្នកឆ្លើយតបមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិម
 ួយចំនួនដែលធ្វើការងារនៅក្នុងការ
ឆ្លើយតប បានកត់សម្គាល់អំពប
ី ញ្ហានេះ។

ប្រសន
ិ បើ ការរាយការណ៍ពត
ិ ជាកើតឡើង ការរាយការណ៍នះេ តង
ែ តពា
ែ ក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ អ
ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ផវូ្ល ភទ
េ លក
ើ មា
ុ រី (កមា
ុ រី

និងកុមារា ឪពុកម្ដាយ និងមន្រ្តីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ភាគច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានសម្ភាស បាននិយាយថា កុមារាមិនទទួលរ ង
អំពើហិង្សាផ
 ្លូវភេទឡ
 ើយ)។

បញ្ហាទាំងនេះចង្អុលទៅរកបញ្ហានៃអ្វីដែលរួមផ្សំជាអំពើហិង្សាល
 ើកុមារនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ
 ្នកមានសិទ្ធិ និង

អ្នកមានភារកិច្ច (សំណួរវាយតម្លៃ I5)។ កត្តាវប្បធម៌ជុំវិញអ
 ្វីដែលរួមផ្សំជាការដាក់វិន័យដែលអាចទទួលយកបាន និង
អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រនៅក្នង
ុ សង្គមជាច្រន
ើ អាចខុសពីន
យ
ិ មន័យ និងនិយាមអន្តរជាតិ ហើយនះេ ក៏ជាបញ្ហនៅ
ា ក្នង
ុ ប្រទស
េ 
កម្ពុជាផងដែរ។ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់ អំពីនិយាមទាំងនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ
 ្សព្វផ្សាយ

និងសកម្មភាពទប់ស្កាតប
់ ឋមនោះ របកគំហើញប
 ង្ហាញថា មានចំណុចជាច្រើនដ
 ែលត្រូវកែលម្អ។ គំហើញនានាបង្ហាញ
ថា ប្រភេទនៃអំពើហិង្សា ដែលត្រូវបានកំណត់និយមន័យនៅក្នុងនិយាមអន្តរជាតិ និងកម្មវិធីនៃផែនការសកម្មភាពនេះ
រមែងតែងខុសពីកា
 រយល់ឃើញអំពី អ្វីដែលជាការដាក់វិន័យដែលអាចទទួលយកបាន និងអ្វជា
ី អំពើហិង្សាលើកុមារ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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របកគំហើញទាំងនេះ

ត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមដោយរបកគំហើញពីការពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ

ដែលបានទទួល

កម្មវិធការចិ
ី
ញ្ចឹមកូនប
 ែបវិជ្ជមាន ហើយឪពុកម្ដាយមួយចំនួនបានបង្ហាញអំពី កង្វល់ថា ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាលើ
កុមារខុសពីន
 ិយាមនៅក្នុងសង្គម ដែលធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការអនុវត្តអ
 ្វីដែលបានរៀនសូត្រពីកម្មវិធីនេះ។ បើទោះបីជាឪពុក
ម្ដាយជាច្រើនក្នុងចំណោមឪពុកម្ដាយទា
 ំងនេះនៅ
 តែចង់បានអភិក្រមវ ិជ្ជមានដើម្បីដាក់វិន័យក
 ្ដី

ពួកគេមានអារម្មណ៍ថា

និយាម សង្គមនឹងនៅតែផ្ដល់ការអនុវត្ត (ឬការតម្រូវ) ថាពួកគេដាក់ទណ្ឌកម្មផ
 ្លូវកា
 យទៅលើកូនៗរបស់ពួកគេនៅពេល
ចាំបាច់។

កុមារាអាយុ១៦ឆ្នាំ រស់នៅតំបន់ជនបទមួយនៅ
 ក្រៅខេត្តសៀមរាប បាននិយាយថា "អ្វីដែលគប្បីធើ្វខុសព
 ន
ី េះ គឺថា

កុមារដែលជាជនរងគ្រោះគប្បីទទួលបានការការពារពីច្បាប់។ ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គដឹ
្នា ងថា អំពើហិង្សាលើកុមារគឺជាការ
ធ្វើខុស នោះកុមារនឹងទទួលបា
 នការការពារ"។

បញ្ហានេះជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហនៃ
ា ផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធី ក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សា (សំណួរវាយ

តម្លៃ I5)។ ដូចកំណត់សម្គាល់ខាងលើ ឃុំសង្កាត់ទំនងជារាយការណ៍អំពី ការធ្លាក់ចុះនូវចំនួនក
 រណីនៃអំពើហិង្សា

ហើយពួកគេមយ
ួ ចន
ំ ន
ួ បានភ្ជប
ា ទ
់ នា
ំ ក់ទន
ំ ងការធ្លក
ា ច
់ ះុ នះេ ទៅ
 នឹងអាកបប្ កិរយា
ិ កាន់តល
ែ រ្អ បស់ឪពុកម្ដយ
ា ។ ការសន្នដ
ិ ន
ា្ឋ 
នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយកង្វល់របស់អ
 ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះដ
 ទៃទៀតថា ទំនងជាមិនមានការរាយការណ៍អំពីករណី

ទាំងនេះ។ កុមារដែលបានចូលរួមក្នុងការសម្ភាស ព្រមទាំងឪពុកម្ដាយ បានបង្ហាញអំពីនិន្នាការលើការរាយការណ៍អំពី

អំពើហិង្សា ហើយនិន្នាការឆ្លុះបញ្ចាំងភា
 ពស្មុគស
 ្មាញជុំវិញការយល់ឃើញថា បញ្ហានេះជា "រឿងគ្រួសារ" ជាជាងការ
បញ្ជូនទៅរកសេវាសាធារណៈ សូម្បីតែក្នុងករណីអ
 ំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរ ដែលយន្តការគ្រួសារនឹងនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់
ដើម្បព
ី ្យាយាម និងដោះស្រាយបញ្ហទាំ
ា ងនោះក្ដី។

"តើអ្នកកំពុងបង្កើតតម្រូវការចំពោះសេវាស
 ុវត្ថិភាពកុមារទាំងនេះ

សម្រាប់កុមារដែលប្រឈមនឹងគ
 ្រោះថ្នាក់ចំពោះ

មុខដែរឬទេ? ការនិយាយតគ្នាមានប្រសិទ្ធភាព។ ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ គឺជាកន្លែងដ
 ែលរឿងរាវនានាពិតជាដំណើរការទៅ
បាន។ ពួកគ
 េដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង។ យើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងថ
 ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ
និងឃុំសង្កាត់។"

ក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាលើកុមារ ការដោះស្រាយធ្វើឡើងក្នុងបណ្ដាញគ្រួសារ និងបណ្ដាញមិត្តភក្តិ ជាជាងការ

បញ្ជូនទៅ
 កាន់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ។ ប៉ុន្តែ ភាគច្រើន វិធីដោះស្រាយក្រៅផ្លូវការត្រូវបានពណ៌នាឡើង ឬអ្នកឆ្លើយតបបានគូស
បញ្ជាក់ថា អំពើហិង្សាម
 ួយចំនួន មិនត្រូវបានមើលឃើញថាជាអំពើហិង្សាឡើយ។ ជាកង្វល់ អ្នកឆ្លើយតបមួយចំនួនបា
 ន
រៀបរាប់អ
 ំពី អំពើហិង្សានៅ
 ក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់ថា មិនត្រូវបា
 នដោះស្រាយ ឬថា ការរាយការណ៍កាន់តែធ្វើឱ្យ
បញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ដោយពិចារណាលើវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលបំណងផ្នែកដំណើរការ ដូចការបង្ហាញព
 ីខាង
ដើមអំពីផលប៉ះពាល់ សេចក្ដីត្រូវការក្នុងការពង្រឹងស
 មត្ថភាព និងប្រព័ន្ធ ដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើកា
 រផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលវែង

និងនៅ
 ទីបផ
ំ ត
ុ មានវឌឍ្ នភាពឆះោ្ព ទៅរកផលប៉ះពាល់ គឺមានសង្គតភាពជាមួយនឹងចត
េ នានផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ និង

អាទិភាពនានានៃមនុស្សជាច្រើនក
 ្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាស ដោយទទួលស្គាល់ថា នេះគឺជាវិធី
តែមួយគ
 ត់ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅ
 ក្នុងរ យៈពេលវែង (សំណួរវាយតម្លៃ I3)។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

គ្មានអ្នកឆ្លើយតបណាម្នាកបា
់ នវែកញែកថា បញ្ហានៃអំពើហិង្សាលើកុមារនឹងត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងច្រើននៅត្រឹម

ចុងបញ្ចប់ន
 ៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះនៅឆ្នាំ២០២១ ឡើយ។ នេះគឺជាការទទួលស្គាល់យ៉ាង

ច្បាស់ថា ផែនការសកម្មភា
 ពនេះគ្រាន់តែពេលចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ ហើយថា ការសម្រេចបា
 ននូវក្ដីរំពឹងទុករបស់ផែនការ
សកម្មភាពនេះ នឹងត្រូវការពេលវេលាជា
 ច្រើនឆ្នាំ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រគ្របដណ្ដប់នៃផែនការសកម្មភាពនេះ ជាក់ស្ដែងអ្នកឆ
 ្លើយតបទាំងអស់ដែលត្រូវបានសួរ បានទទួល

ស្គាល់ថា បើប្រៀបធៀបការគ្របដណ្តប់នឹងត
 ម្រូវការ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ (សំណួរវាយតម្លៃ I2)។ ចំណុចនេះកើតឡើង

ជាពិសេសសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាគាំទ្រដល់កុមារ ដែលទទួលរងអំពើហិង្សា ប៉ុនក៏
្តែ ជាឧបសគ្គ ដែលជះឥទ្ធិពល ក្នុងការ
ពង្រីកនៅក្នុងទីតាំងដែលមានស្រាប់ និងការពង្រីកទៅកាន់ទីតាំងថ្មីៗផ
 ងដែរ។ សម្រាប់អន្តរាគមន៍ទ
 ប់ស្កាត់បឋមមួយ

ចំនួន និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធ ការពង្រីកនេះត្រូវបានគេគិតថា អាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសាលារៀន69 និង
សម្រាប់កម្មវិធីតាមវត្តអារាម ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃក្រុមគោលដៅ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ សម្រាប់ការប្រាស្រ័យ

ទាក់ទងដែលមានវិសាលភាពក្នុងការពង្រីកទៅ
 កាន់ទីតាំងថ្មីៗ ដោយសារការទប់ស្កាត់បឋមផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានពង្រីក
ផងដែរ។ ការពង្រីកបានជួបប្រទះឧបសគ្គជាច្រើន សម្រាប់សកម្មភាពចុះតាមសហគមន៍។

និយាយជារួម ផលប៉ះពាល់ដែលអាចវាស់វែងបានទៅលើកម្រិតនៃអំពើហិង្សាលើកុមារនៅកម្ពុជា គឺជាការលំបាក

ខ្លាំងណាស់នៅ
 ក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះ ដោយសារទំហំនៃបញ្ហា ប្រៀបធៀបនឹងការឆ្លើយតប។
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11

និរន្តរភាព

11>1 សំណួរសំខាន់ៗអំពីនិរន្តរភាព
តើអ្វីជាផលប្រយោជន៍ន
 ៃផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និងតើមាន

និរន្តរភាពកម្រិតណា?

និរន្តរភាពត្រូវបានពិចារណាក្នុងន័យល
 ទ្ធភាពដែលផែនការសកម្មភាពនេះ ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាបន្តបន្ទាបនៅ
់ ក្នុង

រយៈពេលវែង (ដោយមាន ឬគ្មានផែនការសកម្មភាពបន្ត ) និងកម្រិតនៃភាពជាម្ចាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះផែនការ
សកម្មភាពនិងសមាសធាតុផ្សំនៃផែនការនេះ។

11>2 របកគំហើញ
ក្នុងការពិចារណាអំពីនិរន្តរភាព សំណួរសំខាន់ទៅលើការបន្តមានផលប្រយោជន៍ ត្រូវបានពិចារណាក្នុងន័យ៖ ១)

សមត្ថភាព របស់ប្រព័ន្ធដែលមាន ក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ការរៀបចំកម្មវិធី និង ២) សមត្ថភាពនៃលទ្ធផលរបស់វិធានការដែល
ត្រូវបានធ្វើឡើង ក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នៅ
 ពេលអនាគត។ ប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកាន់តែ

ល្អប្រសើរ ភាពជាដៃគូយូរអង្វែង អង្គការសង្គមស
 ៊ីវិលដែលខ្លាំង និងសកម្ម និងវេទិកាដទៃទៀត សម្រាប់អ្នកមានសិទ្ធិ
ដើម្បប
ី ្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ គឺជាការចាំបាច់ចំពោះចំណុចទីមួយ។ គុណភាព លទ្ធភាពអនុវត្ត និងទំហន
ំ ៃការគ្រប

ដណ្ដប់ គឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ចំណុចទីពីរ។ និរន្តរភាពក៏ត្រូវបានពិចារណាថា តើនិរន្តរភាពក្នុងការរៀបចំក
 ម្មវិធទ
ី ប់
ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារត្រូវបានពង្រឹងឬធ្វើឱ្យខ្សោយដោយសារវត្តមាននៃផែនការសកម្មភាពនេះ
ដែរឬទេ។ដូចបានរៀបរាប់ ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះបា
 នបន្តព
 ង្រឹងលើសន្ទុះ ដែលបានលេចឡើង

ពីការអង្កេតស្ដីពអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារ ការប្ដេជ្ញាចិត្តស្នូលចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលមានការព្រមព្រៀងពីក្រសួង
ផ្សេងៗគ្នា ការវាយតម្លៃលើផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសុខភាពនៃអំពើហិង្សាលើកុមារ70 សេចក្ដីប្រកាសរបស់រាជ
រដ្ឋាភិបាល និងការគាំទ្រពីអន្តរជាតិ (សំណួរវាយតម្លៃសំខាន់ៗអំពីនិរន្តរភាព)។

ឯកសារការប្តេជ្ញាចិត្តស្នូល ដែលនិមិត្តសញ្ញាមានពាក្យស្លោក "ការពារកុមាររបស់យើង/ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤71"

បានផ្ដោតគោលបំណងជាក់លាក់ទៅលើកា
 ររៀបចំការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងសំខាន់ៗ ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតប
ចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ ដល
ែ បាននាទៅ
ំ រកការរៀបចំផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ ។ មានការបង្ហញ
ា ការប្តេជច
ា្ញ ត
ិ ព
្ត ក
ី ស
្រ ង
ួ 

នីមួយៗ រួមមាន ក្រសួងកិច្ចការនារី (នៅក្នុងខណៈនោះ ក្រសួងនេះគឺជាប្រធាន) ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង
យុវនីតិសម្បទា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងការងារ
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

និងបណ្ដះុ បណល
្ដា វិជជ
ា្ជ វី ៈ ក្រសង
ួ ទ
 ស
េ ចរណ៍ ក្រសង
ួ ព័តមា
៌ ន ក្រសង
ួ ធម្មការនិងសាសនា វិទយា
្ ស្ថន
ា ជាតិសត
ិ្ថ ន
ិ ក
ៃ ស
្រ ង
ួ 
ផន
ែ ការ ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ជាតិកម្ពជា
ុ ដើមប្ ក
ី មា
ុ រ និងអាជ្ញធ
ា រជាតិបយ
្រ ទ
ុ ប
្ធ ឆា
្រ ង
ំ ជំងអ
ឺ ដ
េ ស៍។ អាទិភាពនានាដល
ែ ត្រវូ បានពន្យល់

នៅក្នុងឯកសារនេះ មានសង្គតភាពភាគច្រើនជា
 មួយនឹងអ្វីដែលបានលេចឡើងនៅ
 ក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះផ្ទាល់ រួម
ទាំងតួអង្គដ
 ែលនឹងដឹកនាំលវើ ិស័យសកម្មភាពនានា (សំណួរវាយតម្លៃ S2, S3)។
អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះទាំងឡាយ

ដែលត្រូវបានសួរអំពីតួនាទីន
 ៃផែនការសកម្មភាពនេះ

ក្នុងការគាំទ្រសកម្មភាព

ប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និងដែលអាចឆ្លើយតបចំពោះសំណួរនេះ
បាន បានយល់ស្របថា ផែនការសកម្មភាពនេះបានធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកពីមុន (សំណួរវាយតម្លៃ S3, S1)។ អ្នក
ឆ្លើយតបមានភាពវិជ្ជមានភាគច្រើនទៅលើគំនិតដែលថា ផែនការសកម្មភាពនេះ គឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីគាំទ្រដល់
និរន្តរភាព ប៉ុន្តែមានភាពអវិជ្ជមានភាគច្រើនទៅលើថា តើផែនការសកម្មភាពនេះបានគាំទ្រដល់និរន្តរភាពដែរឬទេ បើ
តាមការអនុវត្តនៅពេលនេះ។ យោបល់គំរូមួយចំនួនបានលើកឡើងថា "តើធ្វើដូចម្តេចទើបវាអាចមាននិរន្តរភាពបាន

លើកលែងតែថវិកាដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល?" យើងត្រូវរ កវិធស
ី ម្រាប់គម្រោងវិនិយោគឃុំ/សង្កាត់ដើម្បី
ដាក់បញ្ចូលថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ទាំងការឆ្លើយតប" និង "យើងត្រូវការការសម្របសម្រួលបន្ថែម

ទៀត ការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែច្រើនពីតួអង្គនានានៅតាមក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ"។ ទាំងនេះឆ្លុះប
 ញ្ចាំងនូវកត្តាដែលគេគិតថា

គាំទ្រដល់និរន្តភាពនៃផែនការសកម្មភាពនេះ៖ ១) ការតាំងចិត្តរបស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់មូលន
 ិធដ
ិ ល់កម្មវិធទ
ី ប់
ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ២) ផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ ក្នុងការធ្វើផែនការសកម្មភាព និងផែនការចំណាយ

នៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និង ៣) ពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងនិង
វិស័យនានា។ យោបល់ផ្សេងទៀតរួមមាន៖ "បង្កើតជ
 នបង្គោល ដូចដែលបានធ្វើសម្រាប់វិស័យពលកម្មកុមារ" ពង្រីកការ
អនុវត្តទូទាំងប្រទេស "ធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព
 ្រហ្មទណ្ឌដើម្បីការពារកុមារឱ្យកា
 ន់តែប្រសើរឡើង "ត្រូវប្រាកដ
ថាផែនការសកម្មភាពពេញលេញត្រូវបានអនុវត្ត" និង "អនុម័តច្បាប់ចាំបាច់ន
 ិងរៀបចំគោលនយោបាយចាំបាច់នានា។

មានការលើកឡើងអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការផ្តល់ថវិកា រួមទាំងការធ្វើឱ្យកម្មវិធស
ី ្តីពីការទប់ស្កាត់ និង

ឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារឱ្យមានដំណើរការនៅគ្រប់វិស័យ និងពង្រីកសកម្មភាពទូទាំងប្រទេស។ ព័ត៌មាន
លម្អិតបន្ថ
 ែមទៀតមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ថ។

ផែនការសកម្មភាពនេះ មិនអាចបញ្ចប់បានឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ គឺមានតម្រូវការឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមហិរញ្ញប្បទាន

របស់ខ្លួន និងព
 ង្រីកការជម្នះលើក
 ត្តារាំងស្ទះសំខាន់ៗ ដូចជា កំណែទម្រង់ច្បាប់ដែលចាំបាច់ និងការពង្រីកធ
 នធាន

មនុស្ស ការពង្រឹងការអនុវត្តនៅ
 ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ និងការពង្រឹងការបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួង ព្រមទាំងការពង្រឹង
ការឆ្លើយតបអន្តរវិស័យ។ ឧទាហរណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលទៅតាមវិស័យ អ្នកឆ្លើយតបម្នាក់បានកត់សម្គាល់ថា

"យើងបា
 នអនុវត្តផែនកា
 រសកម្មភាពនេះ ដោយផ្អែកលើហិរញ្ញប្បទានពី UNICEF ប៉ុនយើ
្តែ ងមិនដែលបានបង្កើតគ
 ណៈ
កម្មាធិការណាមួយនៅក្នុងក្រសួងរបស់យើង ដើម្បីបញ្ចូលការងារនេះទៅក្នុងកម្មវិធីដទៃទៀតរបស់យើង ដែលផ្ដោតលើ
កុមារឡើយ"។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ នៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាមន្រ្តីមូលដ្ឋាន និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមកពីអង្គការអន្តរជា
 តិ

បានកត់សម្គាល់ថាអង្គការយូនីសេហ្វបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរក្សាដំណើរការ ដោយផ្អែកលើ "អំណាច
ទន់" នៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ បទពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ ការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់យូនីសេហ្វនៅក្នុងកម្មវិធីនានា នៃផែនការ

សកម្មភាព និងការជួយឱ្យអាចរៃអង្គាសថវិកាបាន។ អង្គការយូនីសេហ្វបានគាំទ្រមុខងារប្រមូលផ្តុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ហើយបន្ទាប់មកបានជួយក
 សាង ទំនាក់ទំនងការងាររវាងតួអង្គនានារួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរ។ តួនាទីនេះត្រូវ
បានគេវាយតម្លៃខ្ពស់ហ
 ើយស្របនឹងកា
 រគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយទាក់ទងនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារ ក៏ដូចជាការ
ពង្រឹងបរិដ្ឋានច្បាប់និងគោលនយោបាយ (សំណួរវាយតម្លៃ S3)។

អ្នកតបសម្ភាសជាច្រើន បានផ្តល់មតិយោបល់ប្រកបដោយសង្គតភាពអំពីតម្រូវការធ្វើឱ្យការរៀបចំកម្មវិធីនៃផែនការ

សកម្មភាពនេះត
 ្រូវគ្នាជាមួយន
 ឹងរបៀបដែលបណ្ដាក្រសួងនានាអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ព
 ួកគេរួចហ
 ើយ ។ ប៉ុន្តែចំណុច
របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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នេះមា
 នន័យលើសពីនោះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រពិចារណាលើកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ សេវាដែល

មានស្រាប់ និងពិចារណាអំពីកន្លែងដែលការអនុវត្តអាចកើតឡើង នៅក្នុងវិស័យទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍មួយដែលត្រូវ
បានផ្ដល់ គឺស
 ៀវភៅណែនាំស្តីពីការថែទាំសុខភាពកុមាររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៃវិស័យសុខាភិបាល ដែលបង្ហាញ

នូវភាពត្រូវគ្នាយ៉ាងច្បាស់ជា
 មួយន
 ឹងរបៀបនៃការផ្ដល់សេវានៅក្នុងវិស័យនេះ។ ឧទាហរណ៍មួយទៀត គឺការរៀបចំកម្ម
វិធីជុំវិញការស្ដារនីតិសម្បទា ដែលនីតិវិធមា
ី នលក្ខណៈច្បាស់លាស់។ អ្នកឆ្លើយតបម្នាក់មកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
អន្តរជាតិមយ
ួ បាននិយាយថា "គន្លះឹ គឺតវូ្រ ពង្រង
ឹ និងអនុវត្តយន្តការ និងប្រពន
័ មា
្ធ នស្រប
ា ់ ដល
ែ មានភាពជាម្ចស
ា រ់ច
ួ ហ
 យ
ើ "។

ជារួម មានចំណុចបីពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានការលើកឡើងអំពីកង្វល់ជាក់លាក់ (សំណួរ

វាយតម្លៃ S2) ៖ ១) សម្ពាធទៅលើអង្គភាពនានានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ ដើម្បីឱ្យអនុវត្តតួនាទីដ៏ចាំបាច់នៅ
 តាមមូលដ្ឋាន

នៅពេលដែលពួកគេមិនមានជំនាញ ឬពេលវេលាដ
 ើម្បីអនុវត្តតួនាទីទាំងនោះ ២) កង្វះធនធានដែលមានជំនាញ និង

បទពិសោធន៍នៅកម្រិតរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ដើម្បីអាចចូលរួមជាមួយអង្គភាពនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ និងអនុវត្តកា
 របញ្ជូនប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈបទដ្ឋានន
 ីតិវិធប
ី ្រតិបត្តិការ និង ៣) ភាពពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅ
 លើដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សម្រាប់
ហិរញ្ញប្បទាន និងការអនុវត្ត និងកង្វះហិរញ្ញប្បទា
 នពីរាជរដ្ឋាភិបាល។ ដោយសារចំណុចទាំងអស់នេះ គឺជាការចាំបាច់

ចំពោះនិរន្តរភាព អ្នកឆ្លើយតបមួយចំនួនបានស្នើអំពីការវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ដោយ
ពិចារណាលើការរៀបចំរចនាសម្ពន
័ អ
្ធ ង្គភាពនានានៅថ្នក
ា ឃ
់ ស
ំុ ង្កត
ា ឡ
់ ង
ើ វិញ ដើមប្ ចា
ី ត់ចង
ែ ល
 ប
ើ ន្ទក
ុ ការងារបន្ថម
ែ ទៀត

ទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននានា និងតួអង្គថ្នាក់ឃុំសង្កាតទា
់ ំងនេះ និងកា
 រព្រមព្រៀងរបស់រាជរដ្ឋាភិ
បាលក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅ
 ក្នុងទីកន្លែងនៅជិតៗ ដោយសារពួកគ
 េធ្វើអន្តរកាលឆ្ពោះទៅរក

មូលនិធិទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាល។ ក្ដីរំពឹងទុកនេះមា
 នសង្គតភាពជាមួយនឹងការវិនិយោគលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធកិច្ចការពារ
កុមារ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអ
 ភិវឌ្ឍសមត្ថភាព សម្រាបក
់ ម្លាំងការងារសង្គម72។

អ្នកផ្ដល់សម្ភាសន៍ម
 ួយចំនួនមកពីអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានគូសបញ្ជាកន
់ ូវតម្លៃនៃការវិនិយោគលើ

ការពង្រឹងកា
 រផ្ដល់សេវានៅកម្រិតដែលត្រូវបានធ្វើវិមជ្ឈការ។ ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាការចាំបាច់

នៅក្នុងអង្គភាពទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាបាននូវធនធានចាំបាច់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់
នៅកម្រិតឃុំសង្កាត់ (សំណួរវា
 យតម្លៃ S2)។

ដំណើរការរៀបចំថវិកាថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ ការរក្សាបាននូវហិរញ្ញប្បទានដោយផ្អែកលើផែនការវិនិយោគឃុំសង្កាត់ និង

ការធ្វើពិពិធកម្ម "សម្ពាធ" ក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ សុទ្ធតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ (សំណួរវាយតម្លៃ S1)។ អ្នកផ្ដល់
ការសម្ភាសនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បានកត់សម្គាល់អំពផ
ី ែនការវិនិយោគឃុំសង្កាត់ថា

បានផ្ដោតខ្លាំងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ជាមួយនឹងហិរញ្ញប្បទានតិចតួចស
 ម្រាប់កម្មវិធីសង្គម រួមទាំងក
 ម្មវិធីអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ។ គ្មានក្រុមណាមួយនៅកម្រិត

ឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវសម្ភាស បានកត់សម្គាល់ថា ផែនការវិនិយោគឃុំសង្កាត់បានផ្តោតទៅលើកុមារ ដែលកំពុងមាន
តម្រូវការឡើយ។ ចំណុចនេះ ក៏កំពុងបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដទៃទៀតដែរ ហើយគ្មានអ្នកផ្ដល់ការសម្ភាសនៅ

ថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ ឬរាជធានីខេត្តណាម្នាក់ បានគិតដល់ ផែនការវិនិយោគនេះថា ជាប្រភពមូលនិធិសម្រាបក
់ ម្មវិធី
ទប់សត
ា្ក ់ និងឆ្លយ
ើ តបចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រឡយ
ើ ប៉ន
ុ ផ
ែ្ត ន
ែ ការវិនយោ
ិ
គនះេ ជាប្រភពនម
ៃ ល
ូ ដ្ឋន
ា សម្រប
ា ក
់ ម្មវធ
ិ ។
ី

ផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនេះជាឯកសារយោង ដើម្បីកំណត់នីតិវិធី

បង្កើនថវិកានៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន នៅពេលបញ្ចូលសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ

ទៅក្នុងផ
 ែនការថវិកាប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងស្ថាប័ន" (ទំព័រ ៣០)។ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះមួយច
 ំនួនម
 កពីបណ្ដា
ក្រសួងនានា បានកត់សម្គាល់ថា ការបញ្ចូលនេះមិនបានកើតឡើងឡើយ ប៉ុនចាំ
្តែ បាច់ត្រូវធ្វើ ដើម្បីឱ្យផ
 ែនការសកម្មភាព
នេះក្លាយទៅជា "ផែនការផ្ទៃក្នុង" នៅក្នុងក្រសួងរបស់ពួកគេ (សំណួរវាយតម្លៃ S2)។
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ក្នុងន័យនេះ ការយោងក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ការប្រកាសឱ្យអនុវត្ត និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីឌីជីថល Primero ការកសាង

សមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គមថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌ និងគំរូថ្មីនៃកិច្ចសហការករណី ដែលបានបញ្ចូលការរៀបចំការ

កសាងភាពជាដៃគូរវាងបុគ្គលិកសេវាសង្គមនៃ 3PC និងមន្រ្តីសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គមក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុង ១៨ក្រុងស្រុកខណ្ឌ
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ដើម្បីពង្រឹងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រសួង ស.អ.យ បានគាំទ្របច្ចេកទេសដល់គ.ក.ស.ក

និងមន្ទីរ ស.អ.យ ថ្នាក់រាជធានីខេត្តគោលដៅទាំងដប់ រៀបចំផែនការប្រតិបត្តិរួមស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ ដែលមានភាព
ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជាក់លាក់ទៅនឹងស្ថានភាព តម្រូវការ និងការរំពឹងទុកនៅ
 ក្នុងវិស័យខុសៗគ្នា (សំណួរវាយតម្លៃ S2)។

ផែនការប្រតិបត្តិនេះ ត្រូវបានរៀបចំដោយឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើ
ហិង្សាលើកុមារ

និងរៀបចំទៅតាមបរិបទទូលំទូលាយនៃកិច្ចការពារកុមារជាទូទៅ។

ដោយទទួលបានការគាំទ្រពី

UNICEF ប្រចាំកម្ពុជា កិច្ចការទាំងនេះនឹងត្រូវសំយោគទៅក្នុងផែនការប្រតិបត្តិស្ដីពីវិស័យកិច្ចការពារកុមារ ដែលនៅទី

បំផត
ុ នឹងសម្របសម្រល
ួ ដល់ពព
ិ ធ
ិ ភាព។ អាស្រយ
័ លើបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនៃដំណរើ ការនះេ មានក្ដរី ព
ំ ង
ឹ ថា កិចកា
្ច រនះេ នឹងពង្រង
ឹ 
និរន្តរភាពនៃការរៀបចំកម្មវិធីទប់សា្កត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងការឆ្លើយតបផែ្នកកិច្ចការពារកុមារ

និងគាំទ្រធនធាននៃការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្កាត់និងឆ
 ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ព្រមទាំងការរៀបចំក
 ម្មវិធក
ី ិចកា
្ច រ
ពារកុមារដទៃទៀត។ បន្ថែមលើនេះ ដូចបានរៀបរាប់រ ួចហើយ រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងវិនិយោគធនធានគួរឱ្យកត់សម្គាល់
នៅក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារជារួម ដោយមានការគាំទ្រពី UNICEF ។

នៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអ
 ង្គភាពនានានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ និងក្រុងស្រុកខណ្ឌ កង្វល់មួយត្រូវបានបង្ហាញម្ដងហើយ

ម្ដងទៀតថា សមាជិករបស់ពួកគេមិនមានជំនាញ ដែលចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេឡើយ (សំណួរវាយតម្លៃ

S2) ។ បញ្ហគឺ
ា មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តទេ ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វី ដែលត្រូវធ្វើ។ ពួកគេបានវែក
ញែកថា ដោយគ្មានសមត្ថភាពនេះ ពួកគេមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងរយៈជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខឡើយ។ ភាគច្រើននៃ

កិច្ចសន្ទនាប
 ន្តបន្ទាប់ទៀត បានគ្របដណ្ដប់លើការឆ្លើយតបចំពោះកុមារ ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក ដូចជា កុមារ
ដែលត្រូវការកិច្ចការពារពីកា
 ររំលោភបំពាន។ ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងកា
 រឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការទូលំ
ទូលាយរបស់គសា
ួ្រ រនានា ដល
ែ អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ត្រវូ បានគគ
េ ត
ិ ថា កើតឡើងជាទូទៅ ដោយសារហានិភយ
័ នានា ដូចជា ភាព
ក្រីក្រ។ ឧទាហរណ៍ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌម
 ួយបានកត់ស
 ម្គាល់ថា

មានករណីដែលឪពុកម្ដាយបា
 នធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើ ហើយកូនៗរបស់ពួកគេបានរស់នៅជាមួយជីដូនជ
 ីតា

ឬជីដូន ដែលមិនអាចមើលថែទាំពួកគេបាន។ គប្បីមានការគាំទ្រសម្រាប់កុមារ ដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានធ្វើ
ចំណាកស្រុក ហើយការគាំទ្រគប្បរី ួមមានការផ្ដល់សម្ភារ និងស្បៀងអាហារ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចទៅរៀនបាន"។

នៅកម្រត
ិ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ អ្នកផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នគន្លះឹ ដល
ែ មានចំណះេ ដឹងអំពដ
ី ណ
ំ
រើ ការ បានលើកឡើងថា ការបំពញ
េ ម
ខ
ុ ងារ

នៃ "រចនាសម្ព័ន្ធ" របស់ផែនការសកម្មភាពនេះ ក្នុងការដឹកនាំកា
 រអនុវត្ត គឺជាកង្វល់មួយ ដោយកត់សម្គាល់នូវឧ
 បសគ្គ
នានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកា
 រគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ និងការបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណក
៍ ្នុងការចល
ូ រួម
ជាមួយការរៀបចំ

ជាពហុវស
ិ យ
័ ដែលត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើង រួមទាំងក
 ម
ុ្រ ការងារបច្ចក
េ ទស
េ (សំណរួ វាយតម្លៃ S2)។ គណៈ
កម្មការដឹកនាំត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា បានដើរតួនាទីជាអង្គភាពពិគ្រោះយោបល់ ដែលបានជួយក្នុងការពន្លឿនភាពរីក

ចម្រើននៃផែនការសកម្មភាពនេះ ប៉ុន្តែគណៈកម្មការមិនបានដើរតួនាទីស
 កម្ម និងជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រាន់ឡើយ បើធៀបនឹង

អ្វីដែលចាំបាច់ សម្រាប់ការពង្រឹងការរៀបចំកម្មវិធី។ ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ ឬរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះន
 ឹង
នៅតែមានសារសំខាន់ សម្រាប់ការអនុវត្តយ៉ាងរលូនន
 ូវក
 ម្រងនៃកម្មវិធី និងសកម្មភាពពហុវិស័យ ចាំបាច់ត្រូវមានការ
យកចិត្តទុកដាក់ប
 ន្ថែមទៀតទៅលើការពង្រឹងអង្គភាពទាំងនេះ ធ្វើសនិទានកម្មរចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងារនានា (ឧទា. តើ

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ត្រូវបានផ្តោតលើប្រធានបទដ៏ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? តើប្រធាទបទត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានរៀបចំជាក្រុម

ជាមួយគ្នាដែរឬទេ? តើគប្បីមានក្រុមបែបនេះបន្ថែមទៀត និងមា
 នការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាក់លាក់បន្ថែមទៀត

នៅក្នុងក្រុមនីមួយៗ ឬមានក្រុមតិចជាងនេះ ដែលមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនជាងនេះដែរឬទេ?) និងផ្ដលអា
់ ណត្តិដែល
មានបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងវិធានការនានា។

ទិដ្ឋភាពមួយនៃនិរន្តរភាព គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកា
 រពង្រីកគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថា បានដំណើរ

ការទៅបា
 នល្អទៅតាមភូមិសាស្រ្ត និងបានចាក់ឬសយ៉ាងជ្រនៅក្ន
ៅ
ុងទីតាំងនានា ដែលកំពុងអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំង

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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នោះ (សំណួរវាយតម្លៃ S3, S1)។ ផែនការប្រចាំប្រទេសរបស់ UNICEF73 សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកត់សម្គាល់នូវ
សារសំខាន់នៃ "ការពង្រីកគំនិតផ្ដួចផ
 ្ដើម" និងយោងជាពិសេសទៅកាន់កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាននៅក្នុងសាលារៀន

និងកម្មវធ
ិ កា
ី រចិញម
ឹ្ច កូនប
 ប
ែ វជ
ិ មា
្ជ ន។ ពួកគក
េ ច
៏ ង្អល
ុ ទៅកាន់សៀវភៅណនា
ែ ស
ំ ព
ី្ត កា
ី រថទា
ែ ស
ំ ខ
ុ ភាពកុមាររងគ្រះោ ដោយ
អំពើហិង្សា ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ និងការព្យាបាលកុមារដែលទទួលរងអំពើហិង្សា និង យុទ្ធសាស្រ្តប្រាស្រ័យទាក់ទង

ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារ និងការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ (Cambodia PROTECT)
និងបញ្ហានានានៃការបំបែកចេញពីគ្រួសារដោយមិនចា
 ំបាច់ ដែលត្រូវបានអនុវត្តរួចហើយនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ។

កម្មវិធីការអនុវត្តវិន័យវ ិជ្ជមាននៅក្នុងសាលារៀនកើតឡើងម
 ុនផែនការសកម្មភាពនេះ តាមពិត នៅត្រឹមបំណាច់ឆ
 ្នាំ

២០១៧ កម្មវិធីនេះបា
 នគ្របដណ្ដប់ទៅដល់សាលារៀនបឋមសិក្សាច
 ំនួន ៤០៥ និងកុមារី និងកុមារាជាង ១២០.០០០
នាក់រួចហើយ74។ ការអង្កេតលើចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និងការអនុវត្ត (KAP) ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១៥ នៅក្នុង

សាលារៀនសាកលប្ ងចំនន
ួ ដប់ពរី និងសាលារៀនដល
ែ មិនត្រវូ បានគ្របដណប
្ដ ដោ
់ យសកម្មភាពនះេ ចំនន
ួ ដ
 ប់ពរី ជាមួយ

នឹងកា
 រអង្កេតតាមដានបន្តនៅ
 ឆ្នាំ២០១៦។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ អំពីផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើ

កុមារ បង្ហាញនូវសកម្មភាពនានានៅទូទាំងកម្រងនៃអ្នកអប់រំ និងគ្រឹះស្ថាននានា សម្រាប់កម្មវិធីការអនុវត្តវ ិន័យវិជ្ជមាន
នៅក្នុងសាលារៀន។ របកគំហើញនានាបង្ហាញថា ការបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរហ័សជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍ដ
 ែល

មានការពិចារណាយ៉ាងល្អ អាចកើតឡើងបាន ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនូវការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកអប់រំ និងអាកប្បកិរិយា
របស់អ
 ្នកអប់រំ។ ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានកើតឡើង ថ្វីបើលក្ខខណ្ឌនៃគោលបំណងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរក្ដី (ឧទា. ថ្នាក់រៀនដែល
មានសិស្សានុសិស្សច្រើនព
 េក អាកប្បកិរិយារំខាន)។

ចំណុចមួយ ដែលមិនត្រូវបានពណ៌នាជាទូទៅនៅ
 ពេលពិភាក្សាអំពីនិរន្តរភាព គឺតើព
 ័ត៌មានផ្ទាល់អាចពង្រឹងកា
 រ

យល់ដឹងអំពអ
ី ្វីដែលកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ តាមរយៈផែនការសកម្មភាពនេះដោយរបៀបណា ហើយមានតែអ្នកនៅថ្នាក់ខ្ពស់

មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ ដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ បានពណ៌នាអំពីចំណុចនេះ (សំណួរវាយតម្លៃ S1)។ នៅទីនេះ

ទល្ហីករណ៍មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងអំពីរបៀបដែលផលិតផលផ្នែកទ
 ិន្នន័យ និងចំណេះដឹងបា
 នដើរតួនាទីដ៏ចាំបាច់មួយ

រួចហើយ នៅក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះ ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទទួលបានការផ្ដល់តម្លៃតិចតួចនៅ
 ពេលការអនុវត្ត
ផែនការសកម្មភាព។ មានរបកគំហញ
ើ គួរឱយ្ ចាប់អារម្មណជា
៍ ច្រន
ើ ដល
ែ ទទួលបានពីការសម្ភស
ា និងការរាយការណ៍អព
ំ ី
ការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប ក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងយល់ បានបង្ហាញថា ប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធបានតិចតួច
ដែលចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលគ្នា តាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តនៃការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការសិក្សារៀនសូត្រ ច្បាស់លាស់។

ការធ្វើបែបនេះទាមទារថា ការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តនេះត
 ្រូវធ្វើឡើង ដោយមានការចូលរួមពីតួអង្គយ៉ាងច្រើន ដើម្បីគាំទ្រ

ដល់ការយល់ដង
ឹ អំពរី បៀបដល
ែ វិសយ
័ នះេ បានដំណរើ ការ និងដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់ការទទួលយក ហើយតម្រវូ ឱយ្ មានអង្គភាព
មួយទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងច
 ំណេះដឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
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និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

12

បញ្ហាប្រទាក់ក្រឡាគ្នា

12>1 សេចក្តីផ្តើម
មិនមានសំណួរតែមួយស
 ម្រាប់បញ្ហាប្រទាក់ក្រឡានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយោងការងារឡើយ។ ជំនួសវិញ មានសំណួរបី

ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់៖

1> តើផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារបានបញ្ចូលអភិក្រមផ្អែកលើ

សមធម៌ ទៅក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តសេវានានានៃផែនការសកម្មភាពនេះដោ
 យរបៀបណា និងក្នុងកម្រិត
ណា?

2> តើអាយុ ពិការភាព និងទិន្នន័យដ
 ែលត្រូវបានបំបែកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទទួលផល ត្រូវបានប្រមូល និងតាមដាន
ត្រួតពិនិត្យក
 ្នុងកម្រិតណា?

3> តើផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមាររួមចំណែកយ៉ាងសកម្មច
 ំពោះ

ការលើកកម្ពសស
់ ិទ្ធិកុមារ និងសិទ្ធិស្រ្តី ជាពិសេសកុមារ និងស្រ្តីងាយរងគ្រោះបំផុត រួមទាំងកុមារមានពិការភាព
ដែរឬទេ?

បញ្ហាប្រទាក់ក្រឡាគ្នាត្រូវបានពិចារណាដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃខាងលើ ដែលមានសង្គតភាព

ជាមួយកា
 រអនុវត្តល
 ្អទៅតាមបទដ្ឋាន OECD75 (អង្គការដើម្បីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍)។ ព័ត៌មានបន្ថែម
ក៏បានផ្តល់ ផងដែរ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមលើការបញ្ជ្រាបល
 ទ្ធផលដែលត្រូវបានបង្ហាញខាងលើ។

12>2 របកគំហើញ
មានភស្តុតាងច្បាស់ថា ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះបានផ្ដល់ការពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះបញ្ហាប្រទាក់

ក្រឡាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងភា
 ពងាយរងគ្រោះ និងផ
 លវិបាកខុសៗគ្នានៃអំពើហិង្សា ដោយពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវលើយេនឌ័រ
ជាតិពន្ធុ ពិការភាព និងក
 ត្តាពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។ ភស្តុតាង ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅ
 ក្នុងខ្លឹមសារនៃផែនការសកម្មភាពនេះ

ព្រមទាំងការកត់សម្គល
ា ដោ
់ យអ្នកផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នគន្លះឹ នានា។ ផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ រួមបញ្ចល
ូ នូវគោលការណ៍ទទៅ
ូ ដល
ែ 
សំដៅទៅដល់សិទ្ធិកុមារ និងឆ
 ្លើយតបចំពោះការរើសអើងយេនឌ័រ ដែលបង្កឱ្យមានអំពើហិង្សាលើកុមារ និងធ្វើឱ្យកុមារ

មានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ និងស្ថិតនៅ
 ក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះដែលអាចកើតឡើង។ ផែនការនេះក៏បញ្ចូលនូវ
ខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុង អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ គោលនយោបាយជាតិ យុទ្ធសាស្រ្ត ច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលពាក់

ព័ន្ធនឹងកុមារ រួមទាំងកុមារងាយរងគ្រោះជាពិសេស។ ផែនការសកម្មភាពនេះកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតអំពី តើដំណើរការ
អនុវត្តន
 ឹងដោ
 ះស្រាយកម្រងនៃបញ្ហាប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ឬសំដៅទៅដល់គោលនយោបាយ និងច្បាប់ដទៃទៀត ដែលផ្ដោត
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OECD (2014). Mainstreaming Cross-Cutting Issues Advancing Gender Equality and Environmental
Sustainability, Organisation for Economic Co-operation and Development. Despite its title, this refers to
cross-cutting themes more broadly.
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លើវិស័យពាក់ព័ន្ធ (ឧទា. អំពើជួញដូរមនុស្ស ដែលស្ថិតក្រោមផ
 ែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស
អំពើរត់ពន្ធមនុស្ស អាជីវកម្មព
 លកម្ម និងអាជីវកម្មផ្លូវភេទ) ដោយរបៀបណា។

ផែនការសកម្មភាពនេះកំណត់នូវគោលបំណង ដែលផ្ដោតលើការគាំទ្រដល់សមធម៌។ សមធម៌ត
 ្រូវបានពិចារណា

យ៉ាងជាក់លា
 ក់បំផុតនៅ
 ក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះ ដោយពិចារណាហានិភ័យខុសៗគ្នាចំពោះអំពើហិង្សា និងសេចក្ដី
ត្រូវការការឆ្លើយតបចំពោះភាពខុសគ្នាទាំងនោះ។ បើទោះបីជាទទួលស្គាល់ថា "កុមារទាំងអស់ពិតជាមានភាពងាយរង

គ្រោះច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យ ដោយសារអាយុតិចជាង បទពិសោធន៍ជីវិតនៅមានកម្រិត រាងកាយតូចជាង ភាព
ចាស់ទុំ និងមធ្យោបាយនានា" (ទំព័រ ៦) ក្ដី កុមារមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកថា មានភាពងាយរងគ្រោះជាងកុមារដទៃ
ទៀត។ ផ្នែករង ៣.២.៩ រាយនាមយ៉ាងជាក់លាក់អំពីកុមារទាំងឡាយ ដែលមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ និងកត់សម្គាល់

បន្ថែមទៀតអំពីហានិភ័យជាន់គ្នា ដោយសំដៅទៅដល់ "កុមារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះអំពើហិង្សា" ថាជា៖ កុមារ
មានពិការភាព កុមារមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ កុមារស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

កុមាររស់នៅ ឬធ្វើការងារតាមថ្នល់ កុមារមិនបានចូលរៀន កុមារចំណាកស្រុក កូននៃគ្រួសារចំណាកស្រុក កុមាររស់នៅ

តំបន់ជនបទ ឬតំបន់ដាច់ស្រយាល កុមារមកពីសហគមន៍ជ
 នជាតិដើម ឬជាតិព
 ន្ធន ឬសាសនាភាគតិច កុមារមានទំនាក់
ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់ កូនរបស់ស្រ្តីជាប់ឃុំ។ ចំណុចនេះត្រូវបានគូសបញ្ចាកម
់ ្ដងទ
 ៀតនៅក្នុងផែ្នករង ៤.២ ស្ដីពីគោល

ការណ៍ទូទៅ និងអភិក្រម ដែលយោងទៅកាន់កត្តាហានិភ
 ័យ កុមារដែលស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ និងកុមារនៅក្នុង
ស្ថានភាពងាយរងគ្រោះដែលអាចកើតមានឡើង។ ការយោងទៅកាន់ហានិភ័យក៏ត្រូវបានរៀបរាប់ក
 ្នុងន័យយេនឌ័រ និង
កត្តាហានិភ័យខុសៗគ្នា និងផលវិបាកនៃអំពើហិង្សានៅចំពោះមុខកុមារី និងកុមារាផងដែរ។ សូចនាករនានាត្រូវបាន
កំណត់ពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងការវាស់វែងវឌ្ឍនភាព សម្រាប់កុមារី កុមារា ស្រ្តី និងបុរស ព្រមទាំងសូចនាករមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើ
កុមារងាយរងគ្រោះជាពិសេស។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពនេះ មានគំហើញសំខាន់ចំនួនបី៖

1> ការសម្ភាសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្យឯ កសារកម្មវិធបី ង្ហាញឱ្យឃើញថា ការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នត្រ
ា ូវ
បានផ្ដលច
់ ំពោះការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ដោយផ្អែកលើការយល់ដឹង
អំពីហានិភ័យ និងតម្រូវការខុសៗគ្នរបស់
ា
កុមារី និងកុមារា កុមាររស់នៅទីជនបទ និងកុមាររស់នៅតាមទីក្រុង

កុមារដែលបានធ្វើចំណាកស្រុក កុមាររស់នៅក្រៅបរិយាកាសគ្រួសារ និងកុមារធ្វើការងារ។ ការពិចារណាលើ
បញ្ហាយេនឌ័របា
 នជ្រាបចូលយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅក្នុងកម្មវិធីនានា

ស្របពេលដែលការពិចារណាលើភាពងាយ

រងគ្រោះប្រភេទផ្សេងទៀតទំនងជាស្ថិតក្រោមក
 ម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈផ្ដោតទៅលើគោលដៅ។

2> ទាំងកម្មវិធីទប់ស្កាត់បឋម

និងកម្មវិធីឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ មានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហា

យេនឌ័រនៅ
 ក្នុងកា
 ររៀបចំសម្ភារ ការបញ្ជូនសារ ការគ្របដណ្ដប់ និងកម្មវិធី ដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីបំពេញតម្រូវ

ការខុសៗគ្នរបស់
ា
កុមារី និងក
 ុមារា និងស្រ្តី និងបុរស។ ការរៀបចំកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងក
 ្រុមគោលដៅខុសៗគ្នា

នៅក្នុងន័យទាំងនេះ បានធ្វើដូចគ្នា ស្របព
 េលដែលការឆ្លើយតបចំពោះភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែជាក់លាក់
ផងដែរ។

3> កម្មវិធីនៃផែនការសកម្មភាពនេះដែលផ្ដោតគោលបំណងលើក្រុមងាយរងគ្រោះជាក់លាក់

(ឧទា. កុមារមាន

ទំនាក់ទំនងជាម
 ួយច្បាប់ កុមារធ្វើការងារ កុមាររស់នៅក្រៅបរិយាកាសគ្រួសារ កុមារមានពិការភាព កុមារមកពី
ជាតិពន្ធភាគតិច)
 បានផ្ដោតលើកា
 រយកចិត្តដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅ
 លើក្រុមគោលជៅជាក់លាក់របស់ពួកគេ និង
រក្សាការផ្តោត នោះនៅទូទាំងក
 ម្មវិធ76
ី ។
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ឧទាហរណ៍ ពិចារណាអំពីសារសំខាន់នៃផែនការសកម្មភាពខេត្ត ដើម្បីទប់ស្កាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យ

ជំទង់នៅខេត្ត រតនគីរី។

78

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

គោលបំណងផ្នែកសមធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្របដណ្ដប់ទៅដល់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ បាន

ទទួល ការគាំទនៅក្ន
្រ
ុងន័យចំនួនពីរ៖ ១) ការកំណត់គោលដៅលើតំបន់ក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេស (ឧទា. តំបន់ដាច់ស្រយាល
នៅខេតភា
្ត គឥសាន) ឬ ២) ទីតាំងនានា ដែលមានភាពក្រីក្រច្រើន (ឧទា. ការតាំងទីលំនៅក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុង)។

ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលបានកំណត់គោលដៅលើតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានភាពក្រីក្រខ្ពស់នៅ

ក្នុងប
 ្រទេស គឺផែនការសកម្មភាព ខេត្តរតនគីរី ដើម្បីទប់ស្កាតអា
់ ពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ និងការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យ
ជំទង់ ដែលត្រូវបានចេញនៅឆ្នាំ២០១៨។ ផែនការសកម្មភាពខេត្តនេះបានបញ្ចូលការវាយតម្លៃដ៏រឹងមាំមួយទៅលើបញ្ហា
ប្រឈមនានានៅចំពោះមុខ

ដែលបានបង្កឱ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យកុមារ

និងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ក
 ្នុង

កម្រិតខ
 ្ពស់ បានពន្យល់លម្អិតអំពីភាពពាក់ព័នន
្ធ ៃបញ្ហាទាំងនេះ សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងៗ (ជាមួយនឹងបញ្ហាជាក់លាក់
ដែលកុមារីប្រឈមមុខជាមួយ) និងបានផ្ដល់ការពិភាក្សាដ
 ែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីជំហានបន្ទាប់។ ផែនការនេះបាន
ទទួលបានភស្តុតាងបន្ថែមទៀតពីកា
 រសិក្សាដើមគ្រា ដែលត្រូវធ្វើនៅពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីការចេញផែនការនេះ។
មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកកម្មវិធីទប់ស្កាត់បឋម

ដើម្បីគ្របដណ្ដប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រ

គ្រួសារមានមនុស្សពេញវ័យដែលមានកម្រិតអប់រំទាប គ្រួសារដែលមានតែឪពុក ឬម្ដាយ និងគ្រួសារដទៃទៀត ដែល

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិចអា
្ច ចមានការលំបាកជាពិសេស អ្នកដែលមានលទ្ធភាពតិច ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។ សម្រាប់
ការឆ្លើយតប បញ្ហានេះមិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភាពក្រីក្រឡើយ ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ
 ័យច្រើនជាង ក្នុងន័យនេះ

អ្នកផ្ដលព
់ ័ត៌មានគន្លឹះមួយចំនួន ដែលបានចូលរួមនៅ
 ក្នុងការឆ្លើយតប បានកត់សម្គាល់ថា ពួកគេរមែងតែងជ
 ួបប្រទះ
នឹងស្ថានភាពនានា ដែលភាពក្រក
ី ្របានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះសមត្ថភាពរបស់កុមារ និងគ្រួសារក្នុងការថែទាំ
កូនៗ និងចូលរួមនៅ
 ក្នុងការអនុវត្តវិន័យវិជ្ជមាន។ កម្មវិធីសមាហរណកម្មត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា មានបញ្ហាប្រឈមជា

ពិសេស ដោយសារគ្រួសារទាំងនេះភា
 គច្រើនស្ថិតក្រោមសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (ដែលបាននាំឱ្យមានករណីមួយចំនួន
នៃការទុកដាក់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារតាំងពីដំបូង)។

នៅពេលសួរអំពីកុមារប្រភេទណាដែលទទួលរងអំពើហិង្សា និងទ
 ទួលរងអំពើហិង្សាប្រភេទណា ការវាយតម្លៃនេះ

បង្ហាញថា កុមារមិនទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាទូទៅទេ ប៉ុន្តែកុមារីត្រូវបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយកុមារ

មួយចំនួន ព្រមទាំងឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ និងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់។ មានការវែកញែកជា
 ទូទៅថា កុមារាច្រើនទទួលរង
អំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ហើយកុមារីច្រើនទ
 ទួលអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទ77។

កុមារត្រវូ បានសួរអំពី អ្នកណាគឺជាអ្នកមានភាពងាយរងគ្រះោ ប
ផ
ំ ត
ុ ចពោ
ំ ះអព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ដោយយោងទៅដល់ហានិភយ
័

ផលវិបាកនៃអំពើហិង្សា (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ទ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម)។ ក្នុងករណីខ្លះ កុមារបាននិយាយ

សំដៅទៅដល់កត្តាហានិភ័យខុសៗគ្នា ដែលមានឥទ្ធិពលលើកុមារី និងកុមារា។ កុមារមួយចំនួនក
 ៏បាននិយាយសំដៅដល់
កុមារនៅក្នុងស
 ្ថានភាពខុសៗគ្នា

ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សា។

កុមារមួយ

ចំនួនទ
 ៀតបានរៀបរាប់អ
 ំពភា
ី ពក្រីក្រ ដែលពួកគេបានកត់សម្គាល់ថា ទម្ងន់នៃបញ្ហានេះនៅចំពោះមុខគ្រួសារទាំងនេះ
អាចនាំទៅរកអំពើហិង្សាលើកុមារ។ កុមារមានពិការភាពក៏ត្រូវបានរៀបរាប់ជាទូទៅផងដែរ ដូចគ្នានឹងកុមារដែលបាន
ធ្វើចំណាកស្រុកទៅកន្លែងផ្សេងទៀត។ កុមារនៅតាមតំបន់ទីក្រុងក៏បានកត់សម្គាល់អំពីកុមារអនាថាផងដែរ ស្របពេល

ដែលអ្នកឆ្លើយតបចំនួនពីរក្រុមបា
 នរៀបរាប់អំពីក
 ុមារស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ កុមារដែលធ្វើចំណាកស្រុកពីកន្លែងមួយ
ទៅកាន់កន្លែងមួយទៀត បានកត់សម្គាល់អំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗពីរ ដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់ពួកគេ៖ ១) ភាព
77

Among those aged 13-17, 6.4% of girls and 5.2% of boys were subjected to sexual violence. See Royal
Government of Cambodia (2014). Findings from Cambodia’s Violence Against Children Survey 2013,
Government Commitment to End Violence Against Children, Steering Committee on Violence Against Children,
Royal Government of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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មិនអាចទៅរៀនបាន ឬត្រូវឈប់រៀន និង ២) កុមារមួយចំនួន មានការលំបាកក្នុងការសម្របទៅនឹងទីតាំងថ្មីរបស់ពួកគេ
នេះមានន័យថា ពួកគេទទួលរងការចំអក។

កុមារីអាយុ ១២ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលពិការដៃម្ខាងតាំងពីកំណើត បានកត់សម្គាល់ថា នាងមានសំណាង

ដោយសារនាងបានទទួលការគាំទ្រពីក្រុមមួយ នោះគឺអង្គការម្លបតា
់ ប៉ាង ដែលមានន័យថា នាងអាចទៅរៀនបាន។

បន្ទាបច
់ េញពីសាលារៀន នាងបានជួយម្ដាយរបស់នាងលក់ផលិតផលចាក់ ដែលធ្វើឱ្យនាងមានពេលតិចតួច សម្រាប់
ការសិក្សា។

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះភាគច្រើនបា
 ននិយាយថា

មិនបានធ្វើការងារគ្រប់គ្រាន់

សម្រាប់កុមារដែលមានពិការភាព

ឡើយ។ មានការទទួលស្គាល់ថា ការងារនេះមានសារសំខាន់ជាពិសេស ហើយមានហានិភ័យផងដែរ ប៉ុន្តែការ ការ

កែសម្រួលកម្មវិធី ដើម្បីគ្រប់ដណ្ដប់ និងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ក
 ុមារមានពិការភាពគឺ មិនបានគ្រប់គ្រាន់។ មាន
ការកត់ ស ម្គា ល់ អំ ពី ប ញ្ហា ដែ ល មិ ន បង្ក ភា ពងាយស្រួ ល ដល់ កុ មា រដែ ល មានពិ កា រភាពក្នុ ង ការទទួ ល បានសេ វា នានា

ដូចជាមិនស
 ូវបានចូលរៀន ការស្វែងរកសេវា ត្រូវបានគេឃើញនៅតាមទីសាធារណៈ ឬជាគោលដៅសម្រាប់ការគាំទ្រពី

អង្គភាពថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ ស្របពេលអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះដទៃទៀតបានកត់សម្គាល់ថា ដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានម
 ិនបានទទួល
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់លាក់ ឬមានបទពិសោធន៍ជាក់លាក់ក
 ្នុងការធ្វើការងារជាមួយកុមារមានពិការភាព ដោយមាន
បញ្ហាប្រឈមជាក់លា
 ក់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត។ បើទោះបីជាមេរោគអេដស៍ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផែន

ការសកម្មភា
 ពនេះ ដោយភ្ជាបទ
់ ំនាក់ទំនងជាមួយពិការភាពក្ដី របាយការណ៍អំពីកុមារមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ត្រូវបាន

បញ្ចូលពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងការប្រើប្រាសគ
់ ្រឿងញៀន និងការកេងប្រវ័ញ្ច ដែលពួកគេត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដល់តាមរយៈកម្ម
វិធី 3PC ។

មានការរៀបចំកម្មវិធីជុំវិញក
 ុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយច្បាប់ ដែលទទួលបានការផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ពក
ី ុមារដែល

ត្រូវបានសម្ភាស ប៉ុនទទួ
្តែ លស្គាល់ថា កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយច្បាប់ជា
 ច្រើនមិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសេវា

ទាំងនេះឡើយ និងទទួលស
 ្គាល់បន្ថែមទៀតថា ការប៉ុនប៉ងក
 ្នុងការបង្វែរជា
 ជាងការដាក់ពន្ធនាគារនៅតែមិនទាន់ទទួល
បានជោគជ័យ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយតម្លៃនេះ ការសម្ភាសនានាត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយកុមារ

ចំណាកស្រុក ហើយពួកគេបានបង្ហាញថា បញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេបានជួបប្រទះមានកម្រិតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់ពី
ការចំអក រហូតដល់ការមិនបានទៅរៀន ការត្រូវធ្វើការងារ និងការមិនស្វែងរកសេវានានា។ កុមារដែលត្រូវបានធ្វើ
សមាហរណកម្ម ពោលគឺកុមារដែលបានចាកចេញពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងបានបង្រួបបង្រួមជាមួយគ
 ្រួសាររបស់ពួកគេ

វិញ បានផ្ដល់ចម្លើយជាច្រើនចំពោះសំណួរជុំវិញភាពជោគជ័យនៃការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ពួកគេ បានគូសបញ្ជាក់
នូវបទពិសោធន៍ខស
ុ ៗគ្ននៅឯមណ្ឌ
ា
លថែទាក
ំ មា
ុ រ (កុមារមួយចំនន
ួ បានរាយការណ៍អព
ំ ីការប្រពត
្រឹ យ
្ត ង
៉ា ល្អចពោ
ំ ះពួកគេ
ការទទួលបានការអប់រំ។ល។

ស្របពេលដែលកុមារដទៃទៀតបានរាយការណ៍អំពកា
ី ររំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត)

និងបទ

ពិសោធន៍ចម្រ
 ុះគ្នានៅផ្ទះ។ អ្វីដែលមានលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងចំណោមកុមារសមាហរណកម្មភាគច្រើន គឺការលំបាក

ដែលគ្រួសារប្រឈម ក្នុងការថែទាំពួកគេ និងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងកង្វល់ថា វត្តមានរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឱ្យជីវិត
នៅក្នុងគ
 ្រួសារ កាន់តែពិបាក។ កុមារមួយចំនួនកំពុងទទួលបានជំនួយផ្សេងៗ រួមទាំងកា
 រគាំទ្រឱ្យចូលរៀន ហើយពេល
មានការផ្ដល់ជំនួយ កុមារពិតជាទទួលយកការគាំទ្រទាំងនេះ។

បញ្ហានៃ "ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ និងសិទ្ធិស្រ្តី" ក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់យ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាព

នេះផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី បញ្ហានេះប្រហែលជាទិដ្ឋភាពមួយនៅក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពជាច្រើនទៀតដែលទទួល
រងការរាំងស្ទះ នៅក្នុងកា
 រអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ នៅក្នុងន័យសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ ១) កំណែទម្រង់ច្បាប់ និង ២)
ការចូលរួមគួរឱ្យ

កត់ស
 ម្គាលរ់ បស់អ្នកមានសិទក
្ធិ ្នុងនាមជាអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត

ជាជាងអ្នកទទួលយកសេចក្ដី

សម្រេចច
 ិតនៅ
្ត ក្នុងអំឡុងព
 េល នៃការអនុវត្ត។ សម្រាប់កំណែទម្រង់ច្បាប់ ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការ
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ប្រតិបត្តិដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌ អនីតិជន (ឆ្ន២
ាំ ០១៨-២០២០) ក្រោមការដឹកនាំរ បស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីត
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ក្រសួង ស.អ.យ) ដោយធ្វើការងារជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងយុត្តិធម៌ គឺជា
ឧទាហរណ៍ម
 ួយនៃភាពរីកចម្រើនផ្នែកច្បាប់ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី ការងារនេះត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើន ហើយ
ពេលខ្លះដ
 ំណើរការទៅមុខយឺត78។

មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរនៅ
 ក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចងាយរង

គ្រោះម
 ួយចំនួន។ អ្នកឆ្លើយតបដែលត្រូវបានសួរអំពក
ី ំណែទម្រង់ច្បាប់ បានកត់សម្គាល់ថា កិច្ចការទាំងនេះត្រូវការពេល

វេលាច្រើន ហើយបន្ថែមលើនេះ ការរៀបរាប់យ៉ាងជាក់លាក់អំពក
ី ្រុមងាយរងគ្រោះមួយចំនួន (ឧទា. ក្រុមប្រជាជន
កម្ពុជាដ
 ែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា) នៅក្នុងច្បាប់មិនទាន់មានចែងនៅឡើយ។

សម្រប
ា ច
់ ណ
ំ ច
ុ ទីពរី ខាងលើ ពោលគឺការចូលរួមគ
 រួ ឱយ្ កត់សម្គល
ា រ់ បស់អ
ក
្ន មានសិទក
ិ្ធ ង
ុ្ន នាមជាអ្នកធ្វស
ើ ច
េ ក្ដស
ី ម្រច
េ 

ចិត្ត ការមានរចនាសម្ព័ន្ធពិគ្រោះយោបល់ស
 ម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេង79 ត្រូវបានរៀបរាប់ ប៉ុន្តែជៀសមិនផុតពីការបង្ហាញថា

រចនាសម្ព័នប
្ធ ែបនេះនៅ
 មានកម្រិត និងចាំបាច់ត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះច្រើនទៀត។ មានការកត់សម្គាល់អំពី ការ
ចូលរួមរបស់អ
ន
្ កមានសិទធ
្ ក
ិ ន
្ ង
ុ ការសដ
្ ាប់បរ្ កបដោយប្រសិទទ
្ ភាពនូវយ
 ោបល់របស់មនុសស
្ វ័យក្មេងនិងឪពុកម្ដាយ/

អ្នកថែទាំ ជាមួយនឹងឧ
 ទាហរណ៍ ពីអន្តរាគមន៍នៅ
 តាមសហគមន៍ និងនៅតាមសាលារៀន ប៉ុន្តែទោះជាបែបនេះក្ដី អ្នក
ដែលចូលរួមនៅ
 ក្នុងការអនុវត្ត បានកត់សម្គាល់ ថា ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត និយាមសង្គម និងអ
 ភិក្រមរបស់

សហគមន៍ដែ
 ល

មិនឱ្យតម្លៃចំពោះការចូលរួមប
 ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសការចូលរួមរបស់មនុស្សវ ័យក្មេង។ អ្នកឆ្លើយតបមកពី
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបា
 នលើកអំពីមានការកែលម្អតិចតួចចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់សម្លេងរបស់អ្នកមានសិទ្ធិ
សំណាក់មន្រ្តីរាជរដ្ឋាភិបាល ហើយបញ្ហានេះ គេឃើញមានការកែលម្អតិចតួច។

ពី

អ្នកផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នគន្លះឹ ទាំងឡាយដល
ែ បានចូលរួមនៅក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ស
ី ខ
ុ ភាពសាធារណៈ និងអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើសី្ត្រ (VAW)

បានកត់សម្គាល់ថា ការពង្រីកព
 ិធីសារស្ដីពីការថែទាំសុខភាពជុំវិញអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្រ្តី និងកុមារី ដើម្បីបញ្ចូល
កុមារា បាន និងកំពុងជួបប្រទះឧបសគ្គ។ បញ្ហានេះកើតឡើង បើទោះជាមានការរៀបចំសៀវភៅណែនាំស្តីពីការថែទាំ

សុខភាពកុមាររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា ការថែទាំសុខភាពសម្រាប់កុមារដែលទទួលរងអំពើហិង្សា ឬការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទ (ឆ្នាំ២០១៧) សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ការឆ្លើយតបចំពោះដៃគូស្និទ្ធស្នាល និងអ
 ំពើ
ហិង្សាផ្ល
 ូវភេទ (ឆ្នាំ២០១៤) ក្ដ។
ី មូលហេតម
ុ ួយផ្នែកដែលបង្កឱ
 ្យមានឧបសគ្គនេះ គឺដោយសារការយល់ឃើញជាទូទៅ

(សូម្បីតែក្នុងចំណោមអ្នកវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្តក្ដី) ថាកុមារាមិនអាចទទួលរ ងការរំលោភផ្លូវភេទឡើយ80។ អំពើហិង្សាលើ

កុមារាទំនងជាត្រូវបានគិតថាមានភាពពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយនឹងគ
 ្រោះថ្នាក់ផ្លូវកា
 យ ជាជាងការឆ្លើយតបចំពោះ

អំពើហិង្សាល
 ក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា។ បទដ្ឋានអប្បបរមា សម្រាបកា
់ រផ្ដល់ប្រឹក្សាកម្រិតមូលដ្ឋានស
 ម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារី
ដែលរួចចាកផុតពីអ
 ំពើហិង្សាយេនឌ័រ (ឆ្នាំ២០១៦) និងគោលការណែនាំណែនាំស្ដីពីការបញ្ជូន សម្រាប់ស្រ្តី និងកុមារី
ដែលរួចចាកផុតពីអ
 ំពើហិង្សាយេនឌ័រ (ឆ្នាំ២០១៦) ត
 ្រូវការកែសម្រួលបន្ថែម។

របាយការណ៍អំពវី ឌ្ឍនភាពផ្ដល់ទិន្នន័យទៅ
 តាមកុមារី និងកុមារា និងទៅតាមក្រុមងាយរងគ្រោះ ត្រូវបានធ្វើនៅពេល

សមស្រប ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលអង្គការក្នុងមូលដ្ឋានបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កុមារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងច្បាប់

មានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាចំនួន និងការផ្ដល់ទៅតាមភេទប្រុស និងភេទស្រី។ នៅពេលដែលកុមារត្រូវបានបង្រួបបង្រួម
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សូមមើល ក្រសួង សអយ និងក្រសួងយុត្តិធម៌ (២០១៨) ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការប្រតិបត្តិឆ្នាំ

២០១៨-២០២០។

ភាគច្រើនក្រុមតំណាងក្មេងជំទង់ និងយុវជន (AYRG) សូមបទបង្ហាញអំពី៖ លទ្ធផលនៃក្រុមនេះនៅឆ្នាំ២០១៩-២០២០ ដែលពិភាក្សា

អំពីបញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយនៅក្នុងសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព។

As noted earlier, 6.4% of girls and 5.2% of boys interviewed in the 2013 VAC survey had been subjected to
violence between the ages of 13 and 17. See Royal Government of Cambodia (2014). Findings from
Cambodia’s Violence Against Children Survey 2013, Government Commitment to End Violence Against
Children, Steering Committee on Violence Against Children, Royal Government of Cambodia, Phnom Penh,
Cambodia.

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ជាមួយគ
 ្រួសាររបស់ពួកគេវិញ អភិក្រមស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានអនុវត្តតាម។ នៅពេលការចូលរួមមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់

(ឧទា. ការចូលរួមរបស់បុរសជាឪពុកនៅ
 ក្នុងក
 ម្មវិធីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន) បញ្ហានេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរ។
អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះដ
 ែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្ត

និងការរាយការណ៍

បានកត់សម្គាល់ថា

ការបំបែកប្រភេទ

ទិន្នន័យប
 ន្ថែមទៀត គឺជាការចាំបាច់ ហើយ ពួកគេកំពុងខិតខំប
 ្រឹងប្រែង ដើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រឹងការចាប់យកទិន្នន័យ

ដោយយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងល
 ើបញ្ហានានា ដូចជា អាយុ (ដោយកត់សម្គាល់អំពីសារសំខាន់នៃភាពខុសគ្នាពាក់
ព័នន
្ធ ឹងវដ្ដជីវិត) ទីតាំង ស្ថានភាពចំណាក ស្រុក និងស
 ្ថានភាពជាច្រើនទៀត។ ការឆ្លើយតបនានាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវប
 ញ្ហា
ប្រឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ដឹងអ
 ំពីកត្តាហានិភ័យ និងការឆ្លើយតបចំពោះកត្តាទាំងនោះ នៅក្នុងកម្មវិធីជា
 ក់
ស្ដែង និងនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើកុមារនៅក្នុងការរៀបចំក
 ម្មវិធី។ ការដោះស្រាយ

តម្រូវការខុសៗគ្នារបស់កុមារា និងកុមារី គឺជាកិច្ចការទូទៅ ប៉ុន្តែកម្មវិធីនានាមានការលំបាកកាន់តែច្រើនក្នុងឆ
 ្លើយតប
ចំពោះកត្តាដទៃទៀត ដែលអាចកំណត់ហានិភ័យ ដូចជា កម្មវិធីទាំងឡាយ ដែលបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់

ទៅលើកុមារកំពុងមានហានិភ័យ ដូចជា កុមារមានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់ កុមាររស់នៅតាមថ្នល់ កុមាររស់នៅក្រៅការ

ថែទារំ បស់ឪពុកម្ដយ
ា ហើយកម្មវធ
ិ ស
ី ដ
្រ ៀងគ្នន
ា ះេ អាចកំណត់គោលដៅបក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព។ ប៉ន
ុ ែ្ត បញ្ហា គឺឧបសគ្គ
ក្នុងការគ្របដណ្ដប់ទៅដល់កុមារដែលមានតម្រូវការ ឱ្យបានច្រើនតាមអាចធ្វើបាន។ ជាមួយនឹងធ
 នធានមានកម្រិត តម្លៃ
ឯកតាដ៏ខ្ពសន
់ ៃការផ្ដល់សេវាទៅ
 ដល់ក
 ្រុមនានាដែលមានតម្រូវការជាក់លាក់ និងឧបសគ្គនៅក្នុងកា
 រផ្ដល់សេវាត្រូវបាន
កត់សម្គាល់ថា បង្កភាពរាំងស្ទះច
 ំពោះការផ្ដល់សេវា។

បញ្ហាចុងក្រោយមួយ គឺតើការរៀបចំកម្មវិធីទទួលស្គាល់ថា កុមារកំពុងមានសមត្ថភាព និងសិទក្ន
្ធិ ុងការចូលរួមនៅ
 

ក្នុងកា
 ររៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ និងនៅក្នុងសេចក្ដីសម្រេចចិតនា
្ត នា ដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិត
របស់ពួកគេដែរឬទេ។ អ្នកផ្ដលព
់ ័ត៌មានគន្លឹះម
 ួយចំនួន ដែលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីនានានៅក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះ

មិនអាចឆ្លើយស
 ំណួរអំពី តើការងាររបស់ពួកគេមានសង្គតភាពជាមួយអភិក្រមផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សស
 ម្រាប់ការរៀបចំ

កម្មវិធីដែរឬទេ ។ ពួកគេមួយចំនួនក
 ំពុងអនុវត្តកម្មវិធីនានា ដែលបង្កការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរ បស់កុមារ និងធ្វើឱ្យប្រាកដ
ថា ពួកគេចូលរួមជា
 មួយក
 ុមារា និងកុមារី ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលមានការបង្កើតក្លឹបកុមារ

ឬកិច្ចការស្រដៀងគ្នានេះ ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនក
 ំពុងផ្ដល់សេវាដោ
 យផ្ទាល់ ដោយមានការចូលរួមរ បស់អ្នកទ
 ទួលផល

ជាគោលដៅក្នុងកម្រិតមួយច
 ំនួនប
 ៉ុណ្ណោះ។ នេះមិនមានន័យថា កុមារដែលត្រូវបានសម្ភាសមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង
ការចូលរួមរបស់ពួកគេជាមួយទ
 ីភ្នាក់ងារទាំងនេះឡើយ ពោលគឺពិតជាផ្ទុយពីនេះ។ ប៉ុន្តែកុមារមួយចំនួនតូចបា
 នកត់

សម្គាល់ថា ពួកគេបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅ
 ក្នុងអ្វី ដែលកំពុងត្រូវបានផ្ដល់។ គំហើញនានាបង្ហាញឱ្យឃើញថា មាន
ចំណុចជា
 ច្រើនដែលត្រូវកែលម្អ ។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន បទពិសោធន៍ និង
អនុសាសន៍

13>1 សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន បទពិសោធន៍ និងអនុសាសន៍នានាត្រូវបានបង្ហាញដូចខាង

ក្រម
ោ ។ បន្ថម
ែ លើ
 នះេ ទៀត កម្រត
ិ វាយតម្លដ
ៃ ល
ែ មានប្រម
ំា យ
ួ ពិនត
ុ្ទ វូ្រ បានប្រប
ើ ស
ា្រ ់
ដើម្បីផ្ដលប
់ ្រយោគសង្ខេបមួយអំពគោ
ី លបំណងនិងគោលដៅនីមួយៗ នៃផែនការ
សកម្មភាព ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងវឌ្
 ឍនភាពតើមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន ឬ
អវិជមា
្ជ ន និងមានកម្រិតខ្លាំងកម្រិតណាដូចដែលបានពន្យល់ក្នុងផ្នែក ៤.៤។

តើផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះសម្រេចបាននូវគោល

បំណងរបស់ខ្លួនដែ
 រឬទេ?

៦

វ�ជ��ន���ំង

៥

វ�ជ��នមធ��ម

៤

វ�ជ��នតិចតួច

៣

អវ�ជ��នតិចតួច

២

អវ�ជ��នមធ��ម

១

អវ�ជ��ន���ំង

ផែនការសកម្មភាពស្តីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ មានគោលបំណងចំនួន ៥ ទាក់ទងនឹង

ការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធឱ្យកាន់តែប្រសើរ (ការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ) ការកែ

លម្អលក្ខខណ្ឌក
 ្របខ័ណ្ឌ (ច្បាប់និងគោលនយោបាយ) និងការបង្កើតកម្មវិធប
ី ្រឆាំងអំពើហិង្សាលើកុមារប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព (ការទប់ស្កាត់បឋម ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារ)។ គោលបំណងត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាង
យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្តោតលើការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធនិងយន្តការជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីទប់

ស្កត
ា ន
់ ង
ិ ឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រព្រមទាំងការផ្តលស
់ វា
េ កម្មទប់សត
ា្ក ន
់ ង
ិ ឆ្លយ
ើ តបដោយផល
ា្ទ ់ ដើមប្ ព
ី ចា
ិ រណា
ប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីសាស្រ្តដែលប្រើប្រាស់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី១៖ ការសន្និដ្ឋានសរុបនៃការវាយតម្លៃធៀបនឹងគោលបំណងទាំងនេះគឺថាជាការផ្តោតអារម្មណ៍

ត្រឹមត្រូវ ក្នុងកា
 រឆ្លើយតបទៅ នឹងបញ្ហាដែលចាក់ឫសគល់ជ្រៅដែលនឹងត្រូវការពេលវេលានិងថាមពលច្រើនក្នុងការ

ដោះស្រាយ។ មានតុល្យភាពរវាង ការព្យាយាមបន្ថយអត្រានៃអំពើហិង្សាលើកុមារខណៈពេលដែលមានការទទួល
ស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរពិតប
 ្រាកដនឹងត្រូវការពេលវេលា។ នៅក្នុងការតំរង់ទិស គោលបំណងទាំងប្រាំគឺមានភាពត្រឹមត្រូវ
និងជាស្នូលនៃកម្មវិធីនានាស្តីពីការប្រឆាំងអំពើ ហិង្សាលើកុមារដែលមានប្រសិទ្ធភាព។

បញ្ហាប្រឈមក្នុងការសម្រេចគោលបំណងទាំងនេះនៅតែមាន ហើយមានភាពពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងមុននៅពេលត្រូវ

បានគេចាត់ទុកថាជាគោលបំណងរយៈពេលវែងសម្រាប់ការកសាងកម្មវិធីអំពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើ
ហិង្សា លើកុមារដែលអាចឋិតថេរនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ គោលដៅផ្សេងទៀតដែល ត្រូវបានបង្កើតជាសមមូលនៃ
គោលបំណងបណ្តោះអាសន្ន នឹងផ្តល់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យល្អសម្រាប់ពិចារណាអំពីវឌ្ឍនភាពតាមពេលវេលា។ បន្ថែម

ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី ៦ ដែលផ្តល់ន
 ូវទ
 ិដ្ឋភាពទូទៅនៃការវាយតម្លៃដែលត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់គោ
 លដៅ
នីមួយៗនៃផែនការសកម្មភាពសម្រាប់គោ
 លដៅនៃការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធទា
 ក់ទងនឹងការសម្របសម្រួល

និងក
 ិច្ចស
 ហ

ប្រតិបត្តិការ និងការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ការរកឃើញនេះបង្ហាញពីការអនុវត្តចម្រុះ ដោយគោលដៅទី ១ ស្តីពីការ
សម្របសម្រល
ួ នង
ិ សហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រតវូ្រ បានវាយតម្លៃថាមានលក្ខណៈវិជមា
្ជ នខ្លះ។ '(កម្រត
ិ ៥ លើមា
 ត្រដន
ា្ឋ ៦ ពិន)
ុ្ទ និង

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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គោលដៅទី ៥ ស្តព
ី កា
ី រតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ន
ង
ិ វាយតម្លវាយតម្ល
ៃ
ៃថាមានលក្ខណៈអវិជមា
្ជ នបន្តច
ិ បន្តច
ួ (កម្រត
ិ ៣ លើមា
 ត្រដន
ា្ឋ ៦

ពិន្ទុ)។ គោលដៅទាំងពីរត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាព ហើយមានការ
វិនិយោគគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសក្នុងការសម្របសម្រួល និងសហប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ជាមួយនឹង

ការធ្វើឱ្យផែនការដំណើរការទៅជាផែនការតែមួយ ជាមួយនឹងការវិនិយោគយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការពង្រឹង ប្រពន
័ ្ធ
តាមដានជាទូទៅកង
ុ្ន កិចកា
្ច រពារកុមារ ប៉ន
ុ ម
ែ្ត ន
ិ សូវមានការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទៅលើការតាមដានផន
ែ ការសកម្មភាពនេះ។
រូបភាព ៦៖ ការអោយកម្រិតលើគោលដៅនៃផែនការសកម្មភាព

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី ២៖ ដោយហេតុថានេះគឺជាផែនការសកម្មភាពដំបូង ដែលអាចមានបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងកា
 រ

ត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយមានភាពចន្លោះប្រហោង ជាពិសេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យល
 ទ្ធផលនិងការធ្វើ
របាយការណ៍លម្អត
ិ ដល
ែ អាចធ្វឱ
ើ យ្ ប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្ល។
ៃ ការពិតដល
ែ ថាការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ជាប្រចាយ
ំ ង
ា៉ ទូលទ
ំ លា
ូ យ

ដោយត្រឹមត្រូវគួរបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំទី ២ ហើយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀត
ប៉ុន្តែ ត្រូវបានរារាំងដោ
 យបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩ ដូចនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែមិនមានរបាយការណ៍ចាំបាច់ និង
អវត្តមាននៃភាគបែងដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់លទ្ធផលទាំងនេះដើម្បីវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព។

ការវិនិយោគ កាន់តែច្រើនចាំបាច់ថ
 ែមទៀតត្រូវការផ្សាភ្ជាប់កម្មវិធីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារ ជាមួយប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

ការពារ កុមារដែលលេចចេញជារូបរាង និងរបាយការណ៍ ដោយបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផលទៅក្នុងផែនការសកម្ម
ភាព និងក្នុងការបង្កើតទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតផ
 ែនការសកម្មភាព ជាមួយនឹងសម្មតិកម្មដែលអាចវាស់វែងបាន។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី៣៖ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ស្ថាប័នដែលបានប្រគល់តួនាទីដើម្បីពង្រឹងកា
 រសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យ

និង ដំណើរកា
 រផែនការនៅតែខ្សោយនៅឡើយ។ កម្មវិធីអំពីការប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើកុមារតម្រូវឱ្យមានការចូលរួម

អន្តរវិស័យ យ៉ាងទូលំទូលាយ ដែលផ្ទុយពីការអនុវត្តកម្មវិធីតាមក្រសួងតាម វិស័យនីមួយៗ ជាជាងឆ្លងកាត់រចនាសម្ព័ន្ធ
អន្តរស្ថាប័ន។ ពេលវេលានិងថាមពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិទាំងនេះ រួមមានទាំងគ
 ណៈ

កម្មការដឹកនាំ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដោយអង្គការយូនីសេហ្វធ្វើការជិតស្និទ្ធិជាមួយក្រសួង ស.អ.យ ដើម្បីបន្ត
កសាងរចនាសម្ពន
័ ឋ
្ធ ត
ិ ថេរនិងសកម្មដល
ែ អាចជួយរៀបចំផន
ែ ការសកម្មភាព ដើមប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ់ និងឆ្លយ
ើ តបចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ 
លើកុមារ។ ភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាគឺត្រូវការពេលវេលាព្រមទាំងការវិនិយោគបន្ត រួមទាំងការចូលរួមជា
 បន្តរបស់អង្គការ

យូនីសេហ្វ ប៉ុន្តែបើ តាមទស្សនៈរយៈពេលវែង រចនាសម្ព័ន្ធជាតិទាំងនេះ គឺជាគន្លឹះក
 ្នុងការរក្សានិរន្តរភាពនៃការបង្កើត
កម្មវិធីនានាស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមាររយៈពេលវែង។ ក្នុងន័យនេះគឺជាការវិនិយោគ
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

ដ៏មានតំលៃមួយ ទោះបីមិនមានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីអ្វីក៏ដោយ។ លើសពីនេះ មុខងារប្រមូលផ្តុំនៅជ
 ុំវិញរចនា

សម្ព័ន្ធនេះបានជះឥទ្ធិពល ជាវិជ្ជមានដល់ការចងបណ្តាញជាមួយរដ្ឋាភិបាល អង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសង្គម
ស៊ីវិលធ្វើការយ៉ាងជ
 ិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនានា។ ការកសាងទំនាក់ទំនងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់
ណាស់សម្រាប់និរន្តរភា
 ពយូរអ
 ង្វែងនៃកម្មវិធី ស្តីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី៤៖ ការកែលំអលក្ខខណ្ឌក្របខ័ណ្ឌការងារជុំវិញកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងគោលនយោបាយបានជួប

ប្រទះ នូវចំណុចខ្វះខាតជាច្រើន។ វឌ្ឍនភាពប្រសើរត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកគោលនយោបាយ (ត្រូវបានឱ្យកម្រិត

"វិជ្ជមានតិចតួច" នៅ លេខ ៤) ជាងកំណែទម្រង់ច្បាប់និងការច្នៃប្រឌិត (ដែលត្រូវបានឱ្យកម្រិត "អវិជ្ជមានបន្តិច" នៅ
លេខ ៣)។ ទោះយ៉ាងណាបរិយាកាសនយោបាយនៅតែមានភាពវិជ្ជមានជាមួយនឹងឱកាសសម្រាប់ការពង្រឹងបន្ថែម

ទៀត ដោយបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរច
 ្បាប់ន
 ិងគោលនយោបាយអាចទៅរួចនិងទំនងជាអាចកើតឡើងបាន។ នេះជាការ
ពិតនៅ
 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
 ិងក្នុងបរិបទ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ និងស្ថាប័ន (ឧទាហរណ៍៖ អាស៊ាន)។
ឧបសគ្គគឺមាននៅក្នុងពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីរៀបចំដំណើរការនិងផ្តល់រចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ

មានការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងភាពជឿនលឿន ផ្នែកច្បាប់ (ឧទាហរណ៍៖ សេវាកម្មច្បាប់ប្រកបដោយកុមារមេត្រី
ការបង្កើតកន្លែងសុវត្ថិភាពនិងការធានាធនធានមនុស្សចាំបាច់ យន្តការបញ្ជូនមានប្រសិទ្ធិភាពជាដើម)។

គោលនយោបាយ យុទសា
្ធ ស្រ្ត និងពិធសា
ី រអនុវត្តនមា
៍ នភាពជឿនលឿនទាក់ទងនឹងការការពារកុមារឱយ្ ប្រសរើ ឡើង

ជារួម និងទា
 ក់ទងទៅនឹងការជួញដូរ អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ ពលកម្មកុមារ និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារពីមណ្ទល
ថែទាំទៅក្នុងគ
 ្រួសាររបស់ពួកគេ។

គោលដៅទាំងពីរជុវំ ញ
ិ ការបង្កត
ើ កម្មវធ
ិ ប
ី ឆា
្រ ង
ំ អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រប្រកបដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព (ការទប់សត
ា្ត ប
់ ឋម និង

ការឆ្លើយ តបការពារកុមារពហុវិស័យ) ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានតិចតួច (បានឱ្យកម្រិត ៥ ក្នុងចំណោម

៦) ។ ការវាយតម្លៃវិជ្ជមាននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះកម្មវិធីការពារទូលំទូលាយ ពីការផ្សព្វ

ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ
 ្សាយដល់កម្មវិធីនៅតាមសហគមន៍ និងតាមរយៈការកសាងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធដែល
អាចកំណត់ និងឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពអំពើហិង្សាលើកុមារ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី៥៖ ការងារគួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រូវបានអនុវត្តន៍ក្នុងការបង្កើតមធ្យោបាយសម្រាប់ការទប់ស្កាត់បឋម

រួមមាន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អង្គភាព និងសកម្មភាពតាមសហគមន៍។ ការរកឃើញបានបង្ហាញនូវការទទួលយកយ៉ាងទូលំ

ទូលាយនសកម្ម
ៃ
ភាពមួយចំនន
ួ ទៀតដែលកំពង
ុ ដំណរើ ការ។ ការផ្តលយោ
់
បល់តឡ
្រ ប់លស
ើ កម្មភាពអង្គភាពមានលក្ខណៈ

វិជ្ជមានជាច្រើន ដូចជាការផ្តល់យោបល់លើគុណភាពនៃការការរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការ

អនុវត្តដំបូង បើទោះបីជាពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់បានកន្លងផុតដើម្បីវិនិច្ឆ័យលទ្ធផលក៏ដោយ។ កម្មវិធីតាមសហគមន៍
កំពុងដ
 ំណើរកា
 រប៉ុន្តែ លទ្ធផលមិនទាន់ច
 ្បាស់ ហើយមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការចូលរួមក្នុងមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ រួមទាំង

ការរឹតត្បិតដោយសារជំងឺ កូវីដ១៩។ ដោយសារកម្រិតនៃបញ្ហាអំពើហិង្សាលើកុមារ និងប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពគិត
មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន (យោងតាមទិន្នន័យដ
 ែលមាន) ការពង្រីកការវិនិយោគលើការការពារបឋមនឹងត្រូវការជាចាំបា
 ច់
រួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការ ផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍។

សេចក្តស
ី ន្នដ
ិ ន
ា្ឋ ទី៦៖ កម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ មានគោលបំណងកសាងរចនាសម្ពន
័ ឆ
្ធ យ
ើ្ល តបឱយ្ កាន់តរែ ង
ឹ មាំដម
ើ ប្ ព
ី យា
្ យាមការពារ

កុមារទាំងអស់និងកំណត់គោលដៅចំពោះកុមារដែលត្រូវការការការពារជាបន្ទាន់ គឺមានប្រសិទ្ធភាពសមហេតុផល ទោះ

បីជាកិច្ចការទាំងនេះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការដែលមានកម្រិតសម្រាប់សេវាកម្ម និងកម្រិតន
 ៃកិច្ច
ខិតខំប្រ
 ឹងប្រែងដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ ដែលអាចផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់កុមារ។ ការផ្តោតលើការពង្រឹង ប្រព័ន្ធ
ចាប់ពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឡើង ការផ្តោតសំខាន់លើការភ្ជាប់ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងអ្នកផ្តល់សេវាទៅកាន់សេវានានា
ដែលកុមាររងគះោ្រ អាចត្រវូ ការ និងការដៅលើភាពចន្លះោ ក្នង
ុ ការផ្តលស
់ វា
េ កម្មកង
ុ្ន វិសយ
័ ផស្ ង
េ ៗ (ឧទាហរណ៍៖ ពិធសា
ី រ

សុខភាព ការផ្តលស
់ វា
េ នគរបាលកុមារលក្ខណៈកុមារមត
េ ី្រ ។ល។) គឺជាការចូលរួមចំណក
ែ ដ
 មា
៏ នតម្លច
ៃ ពោ
ំ ះការឆ្លយ
ើ តប
ដែលបានពង្រឹងជា
 យថាហេតុ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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សេចក្តីសន្និដ្ឋានលើទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖
សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី៧៖ ការបង្កើតទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវបាន

កត់សគា
ំ ល់ដោ
 យអក
្ន ដល
ែ ចូលរួមក្នង
ុ ដំណរើ ការនះេ ថា មានសារៈសំខាន់កង
ុ្ន ការយល់ពម
្រ លើកត្តក
ា ណ
ំ ត់នអ
ៃ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ 
លើកមា
ុ រ ដោយពចា
ិ រណាថាតើសកម្មភាពការពារកុមារអ្វដ
ី ល
ែ អាចចូលរួមចំណក
ែ ដ៏លប
្អ ផ
ំ ត
ុ ក្នង
ុ ការទប់សត
ា្ក អ
់ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ 
លើកុមារ

ការស្វែងយល់ពីមូលហេតុនិងការការពារអំពើហិង្សាដែលមានលក្ខណៈពហុវិស័យ

និងការកំណត់វិស័យ

សម្រប
ា កា
់ រឆ្លយ
ើ តប។ ទ្រស
ឹ ន
ី្ត កា
ៃ រផស
ា្ល ប
់ រូ្ត ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងដោយផ្អក
ែ លើឯកសារផ្តលជា
់ ព័តមា
៌ នដល
ែ បានពិភាកសា
្ 
លើធាតុផ្សំ នៃទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរក្នុងលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងអាចយល់បាន។ និយាយជារួម មានការពេញចិត្តជា
ទូទៅជាមួយដំណើរការបង្កើត ទ្រឹស្តី នៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ

ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

នោះទេ ហើយមិនមានគោលបំណងក្នុងការពិចារណាលើការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពរបស់ផែនការសកម្មភាពទៅ

នឹងកត្តានានា ដែលបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរឡើយ។ មួយផ្នែកគឺដោយសារទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរមាន
កម្រិតខ្ពស់ពេក នៃក្របខ័ណ្ឌការងារសម្រាប់ដឹកនាំសកម្មភាពជាក់ស្តែង ហើយទោះបីត្រូវបានភ្ជាប់ល្អប្រសើរក៏ដោយ

ក៏ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ ខ្វះនូវសម្មតិកម្មដែលអា
 ចធ្វើទៅបានដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការតភ្ជាប់រវាង សកម្មភាពដែលបាន

អនុវត្ត តាមផែនការសកម្មភាពនិង ទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង។ និយាយដោយខ្លី គឺត្រូវបានគេយកចេញពីការអនុវត្ត
ដើម្បីជួយ ដឹកនាំដំណើរការ។

អ្វីដែលចាំបាច់ គឺការកែប្រែទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងដែលអាចភ្ជាប់កត្តាកម្រិតខ្ពស់ប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹង

កម្មវិធីនានាស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ រួមទាំងសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្រោមផែនការសកម្មភាព ប៉ុន្តែក៏មានផែនការ
ផ្សេងទ
 ៀត (ឧទាហរណ៍៖ ការប្រឆាំងការជួញដូរ ការកែទម្រង់ច្បាប់ ។ល។) ហើយក៏ត្រូវការផងដែរនូវ "ព្រួញ" នៃទ្រឹស្តី

នៃការផ្លាស់ប្តូរ ទាំងមូលដ
 ែលតំណាងឱ្យទំនាក់ទំនងដែលបានសន្មតរវាងសកម្មភាពនិងលទ្ធផល និងរវាងលទ្ធផលនិង
ផលប៉ះពាល់។ ចេញពីចន
ំ ុចនេះ ផែនកា
 រសកម្មភាពអាចពិចារណាថាតើសម្មតិកម្មដែលអាចសាកល្បងបានទាក់ទង
នឹងការអនុវត្តផែនការ និងវាស់វែងយ៉ាងដូចម្តេច។ វិធីសាស្រ្តមួយអាចជាទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ "ដែលបានធ្វើសំបុក"

ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្នែកខ្លះនៃ ផែនការ សកម្មភាព ដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកអនុសាសន៍ខាងក្រោម។ នេះក៏អាច

អនុញ្ញាតិឱ្យមានទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ "កម្រិតខ្ពស់" បន្ត ដែលគ្របដណ្តបល
់ ើបញ្ហាដែលលើសពីផែនការសកម្មភាព ប៉ុន្តែ
នៅក្រោមទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតផែនការ សកម្មភាព ដែលអាចត្រូវបានសាកល្បងជាដំណើរការអនុវត្ត។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានលើភាពពាក់ព័ន្ធ ប្រសិទ្ធភាព ភាពជាប់ទាក់ទង ស័ក្តិសិទ្ធភាព និរន្តរភាព ផលប៉ះពាល់ និងប
 ញ្ហា

អន្តរវិស័យ។

រូបភាព ៧៖ ការអោយកម្រិតលើលក្ខខណ្ឌវាយតម្លៃ
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Relevance

Effectiveness

Coherence

Impact

Sustainability

Cross-cutting

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

Efficiency

ការឱ្យកម្រិតទាក់ទងទៅនឹងការរចនាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនជាងការឱ្យកម្រិត ទាក់ទងនឹងកា
 រអនុវត្តល
 ើភាព

ពាក់ព័ន្ធ និងបញ្ហាអន្តរវិស័យ។ ប្រសិទ្ធភាពមានភាពខុសប្លែកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងកា
 រសំរេចគោលបំណងរបស់ខ្លួន ពោល
គឺ "វិជ្ជមានខ្លះ" និង "វិជ្ជមានតិចតួច" ចំពោះលទ្ធផលមួយចំនួន។ និរន្តរភាពមានលក្ខណៈវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទងនឹងការរចនា

ប៉ុន្តែបានបង្ហាញពីការកំណត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលអនុវត្ត ហើយត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "អវិជ្ជមានតិចតួច"។ ខណៈ
ពេលដែលវាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "វិជ្ជមានតិចតួច" សម្រាប់ផលប៉ះពាល់ អវត្តមាននៃភស្តុតាងច្បាស់លាស់និងគួរឱ្យ
ជឿជាក់ មានន័យថាការសន្និដ្ឋាននេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី៨៖ សម្រាប់ភាពពាក់ព័ន្ធ ការរៀបចំផែនការមានលក្ខណៈរឹងមាំ មានន័យថាការយកចិត្តទុកដាក់

ត្រវូ បានផ្តត
ោ លឯ
ើ កសារផន
ែ ការជាតិនង
ិ អន្តរជាតិ និងក្របខ័ណប
្ឌ ទដ្ឋន
ា ក៏ដច
ូ ជាការពិចារណាយ៉ង
ា ម៉តច
់ ត់លយ
ើ ន
េ ឌ័រ

និង ភាពងាយរងគ្រោះ នៅពេលដែលមានការបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងកំឡុងពេលរៀបចំត្រូវ
បានធ្វឱ
ើ ្យមានលទ្ធភាពដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការចូលរួមជាមួយវិស័យផ្សេងៗ និងការព្រមព្រៀងលើ

តួនាទី នីមួយៗដែលមាននៅក្នុងផែនការសកម្មភាព។ ជាលទ្ធផលផែនការសកម្មភាពត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "វិជ្ជមាន
ខ្លាំង" លើការរៀបចំ។ ភាពពាក់ព័ន្ធនេះនៅតែមានលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់ការអនុវត្ត ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់បន្តិច

នៅត្រឹម "វិជ្ជមានមធ្យម"។ នេះដោយសារតែឧបសគ្គដ
 ែលបានលេចចេញជាភស្តុតាងនៅពេលការអនុវត្តទាក់ទងនឹង
ទំនោររបស់តួអង្គនីមួយៗផ្តោតលើកម្មវិធី តាមវិស័យក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលរួមជាក់លាក់របស់ពួកគេក្នុងការ
អនុវត្តកម្មវិធី និងភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារកុមារទូលំទូលាយ បើទោះបីជាមានការរីកចម្រើនខ្លះៗក៏ដោយ។

បើទោះបីជាមាន និយមន័យជាសកលស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារត្រូវបានអនុវត្តនៅ
 ពាសពេញពិភពលោកក៏ដោយ ក៏នៅ
មានភាពខុសគ្នាយ៉ាង ចម្បងរវាងនិយមន័យជាសកល និងបទដ្ឋានវប្បធម៌កម្ពុជាន
 ៃអ្វីដែលកំណត់ថាជាអំពើហិង្សា

ធៀបទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបាន គេចាត់ទុកថាជា "វិន័យដែលអាចទទួលយកបាន" ដែលនេះក៏ដូចជាករណីនៅប្រទេសជា
ច្រើនផងដែរ។ បញ្ហានេះទំនងជាមិន ត្រូវបានដោះស្រាយទេក្នុងកំឡុងពេលរៀបចំផែនការព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវ

ការបង្ហាញភាពស៊ីសង្វាក់ជាមួយនិយមន័យជាសកល ដែលទាំងនេះវាមានវិសាលភាព សម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយឱ
 ្យបាន

ច្រើនក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តដែលនឹងអនុញ្ញាត ឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងការការពារបឋមអនុវត្តបទដ្ឋាន និងការអនុវត្តគោលដៅ

ដែលប្រសើរជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអំពើហិង្សាលើរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និងទិដ្ឋភាពអាក្រក់
បំផុតន
 ៃអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ៩៖ ប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានវាយតម្លៃជា "វិជ្ជមានមធ្យម" សម្រាប់ការសម្រេចគោលដៅ និង" វិជ្ជមាន

តិចតួច" ចំពោះការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលមួយចំនួន។ ទោះយ៉ាងណាភាពខ្លាំងនៃការសន្និដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានកាត់
បន្ថយដោយកង្វះភ
 ស្តតា
ុ ងដោយសារតប
ែ ញ្ហជ
ា វំុ ញ
ិ គុណភាពនិងលទ្ធភាពទទួលបានព័តមា
៌ ន (សូមមើលឧបសម្ពន
័ ខ
្ធ )។

វឌ្ឍនភាពមិនស្មើគ្នាធៀបនឹងលទ្ធផលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវឌ្ឍនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអន្តរាគមន៏ដែលផ្តោតលើស្ថាប័ន និង
កម្រិតមធ្យមចំពោះលទ្ធផលដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសហគមន៍និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារ ហើយខ្សោយបំផុត
ចំពោះលទ្ធផលដែលទាក់ទងនឹង ការតាមដាននិងការធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការផ្តល់ផែនការសកម្មភាពដែលឈានដល់

ការសម្រច
េ បាននូវលទ្ធផលមួយចំនន
ួ ជាពិសស
េ កង
ុ្ន កាលៈទស
េ ៈលំបាក។ ការចូលរួមរបស់អក
្ន មានសិទអា
ិ្ធ ចរួមចំណក
ែ 
យ៉ង
ា សំខាន់ដល់បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព នផ
ៃ ន
ែ ការ សកម្មភាព រួមទាំងយន្តការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ តាមដាននៅតាមសហគមន៍ដល
ែ អង្គការ
ក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានប្រើប្រាស់។

វឌ្ឍនភាពគឺមានភស្តុតាងដោយផ្អែកលើការកសាងប្រព័ន្ធ និងអង្គភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចទទួលបានដោយមាន

កិច្ចអន្តរាគមន៍ ដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះ និងឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ថ្មី។ ផ្អែកលើ
ព័ត៌មានស្តីពីការការពារបឋមនិងកម្មវិធីឆ្លើយតបស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ បានបង្ហាញថា មានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេស

អន្តរាគមន៍ដែលផ្តោតលើអង្គភាព។ ខណៈពេលដែលភ័ស្តុតាងមានលក្ខណៈចម្រុះ ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅ
 តាម

សាលារៀន វត្តអារាម និងនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនទំនងជាមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសំខាន់ៗ ក្នុងចំនោម អ្នកបាន
ទទួលផ
 ល។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានវឌ្ឍនៈភាពខ្លះទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ និងការសម្របសម្រួលល
 ើ

គោលនយោបាយ ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាពនេះត្រូវបានរារាំងដោយកង្វះការធ្វើសមាហរណកម្មកម្មវិធីអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារទៅ
ក្នុងផែនការនិងយុទ្ធសាស្តតា
្រ មវិស័យ។ កំណែទម្រង់ច្បាប់គឺមានដំណើរការយឺតហើយត្រូវការពេលវេលា។

វឌ្ឍនភាពមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងនៅតាមតំបន់ទេ ហើយត្រូវបានកែឆ្នៃឡើងឱ្យស្របតាមបរិដ្ឋានជាក់ស្តែង

ដើម្បីបង្កើនប
 ្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងមានការពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមគោលដៅ ដែលមានលទ្ធផល
ជាវជ
ិ មា
្ជ ន ប៉ន
ុ ក
ែ្ត ម
ុ្រ គោលដៅនៅជួបឧបសគ្គបន្ថម
ែ ទៀត។ នះេ បង្ហញ
ា ថាការអនុវត្តផន
ែ ការសកម្មភាពនះេ មានឥទ្ធព
ិ ល

គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតសម្រាប់ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពមួយទៀតនៅពេលអនាគត។ ការ
ពង្រឹងតាមរយៈ ការចូលរ ួមរ បស់អ្នកមានសិទ្ធិកាន់តែច្រើននឹងបន្ថែមតម្លៃដល់វឌ្ឍនភាពនេះ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី ១០៖ ភាពជាប់ទាក់ទងត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមធ្យម ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ច

ខិតខំប្រ
 ឹងប្រែងក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពទាំងមូល

និងថាតើភាព

សមស្របនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានកំណត់ និងរួមចំណែកក្នុងការសំរេចគោលដៅយ៉ាងដូចម្តេច អ្វីដែលគួរត្រូវបាន
រាប់បញ្ចូល និងអ្វីដែលមិនគួររាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី VAC នៅពេលដែលកម្មវិធីត្រូវបានពង្រីកទៅកន្លែងផ្សេងទៀត។ វិធី
សាស្រ្តនេះគួបផ្សំនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងឱកាសដែលបានបង្ហាញ (ឧទាហរណ៍៖ កម្មវិធី ទប់ស
 ្កាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ

នៅខេត្តរតនគិរី) បានជួយធានាថាផែនការសកម្មភាពសមទៅនឹងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ការបំពេញបន្ថែមត្រូវបាន
ពិចារណាបានយ៉ាងល្អ

ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដៃគូផ្សេងៗគ្នាក្នុងការកំណត់ពីអ្វីដែលពួកគេអាចចូលរួមក
 ្នុងស
 កម្មភាព

នានា នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៃប្រទេស។

ភាពជាប់ទាក់ទងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមដោយការអភិវឌ្ឍ និងការគាំទ្របន្តទៀតពីក្រសួង ស.អ.យ និងអង្គការ

យូនីសេហ្វ ជាពិសេសចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរវិស័យ និងដោយការផ្តោតលើការចូលរួមរបស់អង្គភាពអន្តរវិស័យ និងត
 ួ
អង្គវិមជ្ឈការ រួមទាំង នៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ និងក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ។ ទោះជាយ៉ាងណា អង្គភាពទាំងនេះមានឧបសគ្គជា
 ច្រើន
ក្នុងការបំពេញមុខងារ និងការធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដែលធ្វើឱ្យអន់ថយដល់ភាពជាប់ទាក់ទងអាស្រ័យទៅតាមពេល

វេលា។ កង្វះធនធាននិងទំនោរ ក្នុងការផ្តោតលើកម្មវិធីក្នុងបរិបទវិស័យគឺជាបញ្ហាទូទៅ។ ប្រសិនប
 ើគ្មានការយក
ចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់បន្ថម
ែ ទៀតចំពោះឧបសគ្គទាង
ំ នះេ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ដល
ែ ពល
េ វលា
េ នកា
ៃ រអនុវត្តផន
ែ ការសកម្មភាពនៅសស
េ សល់

និងប
 គ
ើ ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ជាក់លាក់លើឧបសគ្គទាំងនេះ នៅពេលរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់ទេនោះ ភាព
ជាប់ទាក់ទងនឹងត
 ្រូវរ ងផលប៉ះពាល់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី១១៖ ស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃផែនការសកម្មភាពទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ ត្រូវបានវាយតម្លៃថា

"វិជ្ជមានមធ្យម"។ សេចក្តីសន្និដ្ឋានចម្បង គឺថាកម្មវិធី VAC នៅក្រោមផែនការសកម្មភាពមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយជាង
កម្មវិធីដែលត្រូវបា
 នអនុវត្តដោយគ្មានឆ័ត្រនៃផែនការសកម្មភាព។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរ

ឡើងដោយការរៀបចំផន
ែ កា
 រសកម្មភាពមានលក្ខណៈចូលរួម ដំណរើ ការយ៉ង
ា ទូលទ
ំ លា
ូ យត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងសម្រប
ា ់
ការរៀបចំ និងកា
 រអនុវត្ត ពល
េ ដំបង
ូ ដ
 ម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបានតួអង្គជាច្រន
ើ មកចូលរួម ដោយសមត្ថភាពរបស់អក
្ន ផ្តលស
់ វា
េ ផស្ ង
េ ៗ

គ្នា ក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់កម្មវិធរី បស់ពួកគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការសកម្មភាព និងការចំណាយនិងពេលវ
 េលា
វិនិយោគលើភាពជាដៃគូ ការបង្វឹក និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព។ ប្រសិទ្ធភាពចំណាយត្រូវបានពង្រឹងប
 ន្ថែមដោយការ

សង្កតធ្ង
់ នល
់ ើការពង្រឹងប្រព័ន្ធ និងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងដោយសកម្មភាពសំដៅពង្រឹងការផ្តល់សេវាតាមវិស័យ។ ទាំង
នេះធានាការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់រយៈពេលនៅសេសសល់នៃផែនការសកម្មភាពនេះ
ផែនការសកម្មភាពនាពេលអនាគត។

និងសម្រាប់

មានបញ្ហាប្រឈមលើស័ក្តិសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មកម្មវិធី VAC នៅក្នុងក្រសួងទាក់ទងនឹងការ

ធ្វើផែនការតាមវិស័យ ការអនុវត្តនិងដំណើការធ្វើរបាយការណ៍ ដែលមាននិន្នាការផ្តោតលើ VAC ជាសកម្មភាពដាច់
ដោយឡែក។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី១២៖ កង្វះខាតព័ត៌មានបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ ខណៈ

ពេល ដែលផលប៉ះពាល់ជាទូទៅត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីលេចចេញជារូបរាង ហើយផែនការសកម្មភាពនេះមាន
ប្រសិទ្ធភាព តែក្នុងឆ្នាំទី៣ នៃការអនុវត្ត (រារាំងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩)។ ក្នុងន័យនេះ គឺលឿនពេក

ក្នុងការវាស់ស្ទង់ផលប៉ះពាល់។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះភ័ស្តុតាងដែលអាចរកបានបង្ហាញនូវផលប៉ះពាល់ "វិជ្ជមានតិចតួច"

ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលទ្ធផល ក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលអាចផ្តល់នូវផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែង។ ការរកឃើញ
សំខាន់ គឺថាផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានកើនឡើងដោយការផ្តោតលើការវិនិយោគលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍ
ស្ថាប័ន ព្រមជាមួយគ្នានោះ ត្រូវរក្សាប្រធានបទអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងរបៀបវារៈនយោបាយ។ ការប្រមូលផ្តុំតួអង្គនៅ
តាមក្រសួងផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានជាមួយនឹងសញ្ញាដំបូងនៃការរីកចម្រើន និងលទ្ធផល

ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងស្ថាប័ននានា។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងកា
 ន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និង

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធក្នុងការការពារកុមារ ជាទូទៅពង្រឹងការសន្និដ្ឋានថាលទ្ធផលបច្ចុប្បន្ននឹងប្រែទៅជាផលប៉ះពាល់រយៈ
ពេលវែង ប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅតែបន្ត។
ទោះបីជាមានបញ្ហាទាំងអ
 ស់នេះក៏ដោយ

ក៏មានអ្នកពាក់ព័ន្ធតិចតួចយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរកម្រិត

នៃអំពើហិង្សាលើ

កុមារបានកើតឡើង និងបានជួយសង្គ្រោះក្នុងស្ថានភាពស្ថាប័នមួយចំនួន និងនៅក្នុងនិន្នាការនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ។

មានការភាន់ច្រលំ ច្រើនអ
 ំពីនិន្នាការនៃអំពើហិង្សាលើកុមារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ភាគច្រើនដោយសារការរាយការណ៍អំពី

អំពើហិង្សាលើស បើធៀបនឹងករណីអ
 ំពើហិង្សាជាក់ស្តែង ហើយក្នុងករណីដែលមានតែអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរ (អំពើហិង្សា
រាងកាយធ្ងនធ
់ រ្ង អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ផ្លវូ ភទ
េ និងការរំលោភបពា
ំ នផ្នក
ែ អារម្មណធ
៍ ន
្ង ធ
់ រ្ង ) ដល
ែ ត្រវូ បានពិចារណាថាជាអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ។

នេះ បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកាត់បន្ថយក
 ម្រិតនៃអំពើហិង្សាតាមពេលវេលាដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មវិធី
អំពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ជាមួយកម្មវិធីអំពីអំពហ
ើ ិង្សាតាមសហគមន៍ ជាមួយភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានដែលអាចជួយ
ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងការអនុវត្តតាមពេលវេលា។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី១៣៖ សម្រាប់និរន្តរភាព ភស្តុតាងដំបូងៗបង្ហាញពីមូលដ្ឋានសម្រាប់សុទិដ្ឋិនិយមថា កម្មវិធី VAC

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាចមាននិរន្តរភាពបាន ប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្ត ហើយប្រសិនបើការ
កែលម្អរត្រូវបានធ្វើនោះ។ និរន្តរភាពត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមធ្យមសម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការយល់

ដឹង ដោយសារមានការប្តេជ្ញាចិតផ
្ត ្នែកនយោបាយ និងលក្ខណៈនៃផែនការសកម្មភាព។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបែង
ចែកធនធាន និងបុគ្គលិកនៅតែជាឧ
 បសគ្គយ៉ាងខ្លាំង ហើយត្រូវបានគេវាយតម្លៃថា "អវិជ្ជមានតិចតួច"។

មានឆន្ទៈនយោបាយរឹងមាំ ការទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ថាអំពើហិង្សាលើកុមារ គឺជា

បញ្ហធ្ង
ា ន់ធ្ងរដែលទា
 មទាការយកចិត្តទុកដាក់ ការបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើ

ហិង្សាលើកុមារ និងឆន្ទៈរ បស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលដៅជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ លើសពីនេះ
ទៅទៀត មានភ័ស្តុតាងរឹងមាំ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិដ
 ើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធី

VAC ទៅអនាគត ហើយមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមានបទពិសោធនៅកម្ពុជា និងមានឆន្ទៈក
 ្នុងការ
បន្តកម្មវិធី VAC ទៅអនាគត។ មានសន្ទុះគឺខ្លាំង ហើយប្រសិនបើការប្តេជ្ញាចិត្តអន្តរជាតិត្រូវបានរក្សា នោះកម្មវិធី VAC
គួរតែអាចពង្រឹងបានទៅតាមពេលវេលា។ អង្គការយូនីសេហ្វមានតួនាទីសំខាន់ ជាពិសេសក្នុងរឿងនេះ ទាំងការគាំទ្រ
ការផ្តោតលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធ ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការគាំទ្រ ដល់កា
 របង្កើតគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋាននានា។
រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្តល់ធនធានមនុស្សដល់ការងារនេះ

រួមទាំងនៅក្នុងសហគមន៍

ដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការការពារកុមារឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូអនុវត្តនិងទីភ្នាក់ងារ

អភិវឌ្ឍន៍នានាជាច្រើន។ វត្តមាននៃផែនការសកម្មភាពនេះបានជួយពង្រឹងសកម្មភាពទាំងនេះ ហើយបង្ហាញបន្ថែមទៀត
ថានិរន្តរភាពនឹងត្រូវរងផលប៉ះពា
 ល់ ប្រសិនបើគ្មានផែនការសកម្មភាពនេះដើម្បីដឹកនាំការអនុវត្តកា
 រងារឱ្យមានការជាប់

ទាក់ទងគ្នទ
ា នោ
េ ះ។ ជាអកុសល ភាពទន់ខ្សោយក្នង
ុ ការអនុវត្តបានធ្វឱ
ើ យ្ រាំងស្ទះដល់សមត្ថភាពរបស់ផន
ែ ការសកម្មភាព

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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ក្នុងការអនុវត្តការងារនេះ ដែលទាមទារការគាំទ្របន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្ត
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានផ្សេងទ
 ៀតដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។

ដូច្នេះការប្រឈមចំពោះនិរន្តរភាព គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះហិរញ្ញប្បទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលទាមទាការប្តេជ្ញាចិត្ត

បន្ថែមទៀតចំពោះកម្មវិធីអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ទាំងសម្រាប់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នដើម្បីអ
 នុវត្តបន្ត សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹង

ប្រែងដើម្បដោ
ី ះស្រាយភា
 ពខ្វះចន្លោះនៃច្បាប់ និងសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត ដើម្បីវាស់វែងល
 ទ្ធផលនិង
ផលប៉ះពាល់ និងកែប្រែកម្មវិធីឡើងវិញ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី១៤៖ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តរវិស័យ គឺជាចំណុចខ្លាំងមួយនៃផែនការសកម្មភាព ទាំងសម្រាប់ការ

រៀបចំ ("វិជ្ជមានខ្លាំង") និងសម្រាប់ការអនុវត្តគឺ ("វិជ្ជមានខ្លះ")។ បញ្ហាអន្តរវិស័យនេះ បានបង្ហាញច្បាស់តាមរយៈ
ការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញដោយផ្ទល
ា ន
់ ផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាព និងឯកសារផស្ ង
េ ៗ ដល
ែ គាំទដ
្រ ល់ការអភិវឌឍ្ ន៍ផ
 ន
ែ ការសកម្មភាព

នេះ ហើយត្រូវបានពិចារណា និងប
 ញ្ចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃផែនការសកម្មភាព ហើយបន្តអនុវត្តគ
 ្រប់
ដំណាក់កាល។ ឯកសារការសិក្សា និងការស្ទង់មតិអ
 ំពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសកម្ម

ភាព ត្រូវបានផ្តល់ការពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់នូវការយល់ដឹងជាច្រើនលើបញ្ហានានា ដូចជា ការ
កំណត់គោលដៅ និងវិធីសាស្រ្ត។ ទាំងអស់នេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យពិចារណាយ៉ាងច្បាស់អំពីកត្តាអន្តរវិស័យក្នុងកំឡុង
ពេលអនុវត្តជាមួយអង្គការយូនីសេហ្វ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនានា ក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដ
 ល់
ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គម
 ស៊ីវិល។

សម្រាប់ការអនុវត្ត ទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ទូលំទូលាយទាំងនេះបានចុះខ្សោយ ដោយឃើញថា

ភាគច្រើនផ្តោតល
 ើក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស ជាងទម្រង់នៃភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀត។ ភាពងាយរងគ្រោះផ
 ្សេងទៀត
ទាំងនេះភា
 គច្រើនត្រូវបានគេពិចារណាតែនៅពេល ដែលគេធ្វើកម្មវិធីផ្តោតជាពិសេសទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនោះ

(ឧទាហរណ៍៖ ពលកម្មកុមារ) ហើយជាលទ្ធផលការបញ្ចូលបញ្ហាអន្តរវិស័យទៅក្នុងកម្មវិធីនិងការរាយការណ៍មិនគ្រប់
គ្រាន់។

13>2 បទពិសោធន៍
បទពិសោធន៍ដែលបានរៀនសូត្រចែកជា ៣ ក្រុម៖

1> ការវាយតម្លៃបានបង្ហាញពីតួនាទីសំខាន់ដែលថាការរៀបចំផែនការរឹងមាំ និងការគាំទ្របន្តក្នុងពេលអនុវត្តរួម
ចំណែកធ្វើឱ្យផ
 ែនការសកម្មភាពទទួលបានជោគជ័យ។ ប្រការនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តភាពជា
ដៃគូរវាងតួអង្គអន្តរជាតិ ស្ថាប័ន/អង្គភាពរាជរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល និងអ្នកមានសិទ្ធិ។

2> ការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ និងពិធីសារណែនាំ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ខណៈពេល

ដែលវិធីសាស្រ្តសម្របតាមលក្ខខណ្ឌ និងបទដ្ឋានក្នុងតំបន់ ដែលជួយភ្ជាប់ផែនការសកម្មភាពទៅនឹងកម្មវិធី
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

3> ទោះបីចាបា
ំ ច់តវូ្រ មានមហិចតា
ិ្ឆ ដើមប្ ទ
ី ប់ទល់នង
ឹ កម្រត
ិ ខ្ពសន
់ អ
ៃ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រក៏ដោយ

ក៏មានសារៈសខា
ំ ន់

ដូចគ្នាក្នុងការទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតនៃអំពើហិង្សា និងតួនាទីស
 ្នូលនិងភាពខ្លាំង
នៃប្រព័ន្ធនិងស្ថាប័ន ដែលដើរតួធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលវែង។

ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព បានបង្ហាញពីតម្លៃនៃការវិនិយោគលើការបង្កត
ើ ភ័ស្តុតាងដែល

អាចជួយកសាងឆន្ទៈនយោបាយ និងការប្តេជច
ា្ញ ត
ិ រ្ត បស់រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល និងឆ្លះុ បញ្ចង
ំា នូវភ័សតា
ុ្ត ងទាំងនះេ ក្នង
ុ ការកំណត់

មាតិកា នង
ិ ចំណច
ុ អា
 ទិភាពនផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាព។ ការងារនះេ ត្រវូ បានចូលរួមយ៉ង
ា ទូលទ
ំ លា
ូ យពីភាគីពាក់ពន
័ ជា
្ធ ច្រន
ើ 
ក្នុងរយៈពេលនីមួយៗ ព្រមទាំងសកម្មភាពនានា រួមទាំងការបង្កើតទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលបានមូលមតិគ្នាលើអ្វីដែល
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

អាចធ្វើបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការសកម្មភាព

រួមទាំងសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយ

និង

ផែនការផ្សេងទៀត ដែលអាចចូលរួមចំណែកដល់គោលបំណងនៃផែនការសកម្មភាពនេះ។ ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុក

ដាក់ក្នុងការទទួលបានកិច្ចព្រមព
 ្រៀងស្តីពីចំណុចអាទិភាព ការកំណត់កម្មវិធីនិងដៃគូនានា និងការរួមគ្នាទាំងអស់នេះ

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែមួយដែលតំណាងដោយផែនការសកម្មភាពនេះ។ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការ
បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពហ្មត់ចត់នៃការរៀបចំ និងកា
 រខិតខំម្តងហើយម្តងទៀត ដើម្បីធានាថាសម្លេងជាច្រើនត្រូវបានគេឮ

និងគោរព។ បណ្តាញប្រាស្រ័យទាក់ទង និងកា
 រពិគ្រោះយោបល់ទាំងនេះ នៅតែបើកចំហ និងមានលក្ខខណៈសកម្ម
រហូតដល់ពេលអនុវត្តដោយក្រសួង ស.អ.យ និងអង្គការយូនីសេហ្វ ដែលតួអង្គទាំងពីរដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបញ្ហានេះ។

ដូចគ្នានឹងការរៀបចំដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអនុវត្ត បានគូសប
 ញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់តួអង្គស្នូលក្នុងការរក្សាសន្ទុះ
និងធា
 នាការចូលរួម និងសកម្មភាព ដើមគាំទ្រការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយជាបន្ត។ ក្រសួង ស.អ.យ និងអង្គការយូនីសេហ្វ
ត្រូវពង្រឹងសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បី កិច្ចការពារកុមារ។

ក្នង
ុ ដំណាក់កាលទីពរី ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផន
ែ ការសកម្មភាពត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងដោយផក
ែ្អ លើឯកសារបទដ្ឋន
ា 

អន្តរជាតិរង
ឹ មាំនក
ៃ ម្មវធ
ិ ជោ
ី គជ័យនានាអំពអ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ។ ការរៀបចំនះេ ក៏តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ សម្រប
ា ឯ
់ កសារបទដ្ឋន
ា 
ក្នុងតំបន់ ជាមួយអា
 ស៊ានដ
 ែលមានសារៈសំខាន់ ជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហានេះ។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនបាន

អះអាងថា ប្រទេសក
 ម្ពុជាត
 ្រូវបានគេមើលឃើញថា ជាប្រទេសនាំមុខនៅក្នុងតំបន់ ដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់

ខ្លួន។ ចរិតលក្ខណៈនៃការឆ្លើយតបចំពោះ VAC នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងជុំវិញប្រព័ន្ធ និងពិធីសារ

ក្នុងស្រុក ហើយក៏មានការទទួលស
 ្គាល់នូវច
 ្រកចូលសំខាន់ៗដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ។ កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មីជុំវិញការ
ចូលរួមពីអក
្ន ដឹកនាំដល
ែ មានការគោរពកង
ុ្ន មូលដ្ឋន
ា បានបង្ហញ
ា ថា មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍៖ ស្ថប
ា ន
័ សាសនា
សាលារៀន ក្រុមប្រឹក្សានៅមូលដ្ឋានជាដើម)។

ទាក់ទងទៅនឹងចំណុចទីបី ផែនការសកម្មភាពបានធ្វើការផ្តោតជាពិសេសលើការពង្រឹងប្រព័ន្ធ និងការកសាងស្ថាប័ន

ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើតកម្មវិធី VAC នានា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ កិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះ
បញ្ចាំងនៅក្នុងឯ
 កសារផែនការសកម្មភាពផ្ទាល់ និងបានបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងតារាងលទ្ធផល និងរបៀបដែលគោល

បំណងត្រូវបានគេពន្យល់។ ជាលទ្ធផល កត្តាទាំងនេះមិនអាចមើលរំលងឡើយ ហើយការវិនិយោគបានបន្តក្នុងការ
កសាងគ្រឹះត្រឹមត្រូវ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គេទទួលស្គាល់ថា កត្តាទាំងនេះអាចត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀត តាមរយៈការភ្ជាប់
ទៅនឹងការផ្តល់សេវាដោ
 យផ្ទាល់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប។ មិនថាការងារនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថាប័នជាតិ

ដែលមានការពាក់ព័ន្ធជា
 មួយអង្គការអន្តរជាតិ និងសង្គមស៊ីវិលនានា ឬអង្គការយូនីសេហ្វ ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យ
សុខាភិបាល ដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបចំពោះ VAC ឬយ៉ាងណានោះទេ តែបណ្តាញទាំងនេះបានជួយបង្ហាញថាការទប់

ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបចំពោះ VAC គឺអាចធ្វើទៅរួច ក្នុងការពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែករដ្ឋបាល និងនយោបាយរបស់
រដ្ឋាភិបាល។

13>3 អនុសាសន៍
ដំណើរការនៃការរៀបចំអ
 នុសាសន៍ត
 ្រូវបានធ្វើឡើង តាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងរួមគ្នចំ
ា នួនបួន រួមមាន ក្រុមអន្តរជាតិ

ដើម្បីផ្ដល់យោបល់លើការវាយតម្លៃ ដែលមានសមាសភាពមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល/អង្គការសង្គមស៊ីវិល អង្គការ
សហប្រជាជាតិ និងម្ចាស់ជំនួយ បុគ្គលិកនៃអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំកម្ពុជា ក្រុមតំណាងក្មេងជំទង់ និងយុវវ័យ (AYRG)

និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលតំណាងដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសពិនិត្យតាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍ នៃគណៈ

កម្មការដឹកនាំការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។ ខាងក្រោមនេះ
គឺអនុសាសន៍ចុងក្រោយដែល អនុសាសន៍ចម្បងៗចំនួនបីត្រូវបានបង្ហាញរួមជាមួយនឹងលំដាប់ល
 ំដោយនៃអាទិភាព។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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អនុសាសន៍អាទិភាពទី១៖ ពន្យារការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើ

កុមារ ជាមួយនឹងការត្រៀមលក្ខណៈ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្ត

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ទាំងអស់
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

ការពន្យាររយៈពេលពីរឆ្នាំ ដើម្បីជួយក
 ្នុងការគ្របដណ្ដប់ឱ្យទាន់ព
 េលវេលា ដែលបានបាត់បង់ដោយសារជំងឺកូវីដ
១៩ និងដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាគ
 ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការរៀបចំផែនការសកម្មភា
 ពបន្ទាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់។

y

ផែនការសកម្មភាពពេញលេញបន្ទាប់គប្បីជា "ផែនការរំកិល" ដោយមានការពិនិត្យឡើងវិញឱ្យបានពេញលេញ
បន្ទាប់ ពីយៈពេលបីឆ្នាំ ដើម្បីឈានទៅរកវដ្ដនៃការរៀបចំផែនការរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំ ដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់
ការកែសម្រួលកម្មវិធី និងអាទិភាពជាក់លាក់ នៅពេលដែលស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរ និងអាទិភាពនានាលេចឡើង។

y

ផែនការសកម្មភាពគបប្ ប
ី ន្តទៅ
 ដល់ការដាក់បញ្ចល
ូ គន
ំ ត
ិ ផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ កិចកា
្ច រពារកុមារដទទ
ៃ ៀត ដល
ែ មិនស
 ត
ិ្ថ កម
ោ្រ 
អាណត្តិនការអនុ
ៃ
វត្តនេះ ប៉ុន្តែមានភាពពាក់ព័ន្ធចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។ គំនិតផ្ដូចផ្ដើមនេះ រួមមាន វិស័យ

នានា ដូចជា ពលកម្មក
 ុមារ អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ និងអំពើជួញដូរក
 ុមារ ដែលភាគច្រើនស្ថិតក្រោមផែនការ
សកម្មភាព និងការរៀបចំផែនទីតាមវិស័យដទៃទៀត ប៉ុនជាផ្ន
្តែ
ែកមួយនៃការរៀបចំកម្មវិធីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតប
ចំពោះអំពើហិង្សាល
 ើកុមារ។
y

ពិចារណាបន្ស៊ី និងរ
 ៀបចំកម្មវិធីលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការ
ទប់ស្កាតអ
់ ំពហ
ើ ិង្សាលើស្រ្តី។

y

ការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហប្រ
ា ទាក់ក្រឡាគ្នា គប្បីបន្តមា
 ននៅក្នុងការពន្យារការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះ និង
ផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់ ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការបញ្ជ្រាបភា
 ពងាយរងគ្រោះទៅក្នុង
គ្រប់ការរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់។

y

រក្សាការបន្ស៊ីផែនការសកម្មភាពបន្ទាបជា
់ មួយនឹងក្របខណ្ឌកា
 រងារសកលដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នា សម្រាប់
យុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE ដូចមាននៅក្នុងផ
 ែនការបច្ចុប្បន្ននៅ
 ប្រទេសកម្ពុជា។

y

ប្រទេសកម្ពុជាគប្បីពង្រីកវ ិធានការនានា ដែលឆ្លើយតបចំពោះការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ
តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ដោយបញ្ចូលប្រធានបទនេះទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនេះ ប៉ុន្តែការរៀបចំកម្មវិធដោ
ី យ
ឡែក ដើម្បីគ្របដ
 ណ្ដបល
់ ើចរិតដ៏ស្មុគស្មាញ និងពហុវិស័យនៃបញ្ហានេះ។

y

រៀបចំ និងផ្តល់របាយការណ៍ធៀបនឹងថវិការួម ដែលរួមបញ្ចូលធាតុចូលរបស់រដ្ឋាភិបាល រួមទាំងធាតុចូលជា
 
សម្ភារៈផងដែរ។

y

ធានាឱ្យបាននូវការសន្យាផ្តល់មូលនិធិជាក់លាក់របស់រដ្ឋាភិបាល ធ
 ៀបនឹងថ
 វិកាដែលត្រូវបានកំណត់តម្លៃ។

តួអង្គសខា
ំ ន់ៗ៖ ក្រសង
ួ ស.អ.យ ក្នង
ុ នាមជាក្រសង
ួ ដឹកនាំវស
ិ យ
័ កច
ិ កា
្ច រពារកមា
ុ រ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ,

UNICEF ក្នុងនាមជាដៃគូគាំទ្រ និងដៃគូអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះដទៃទៀត ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដែលត្រូវបាន
បង្កើតឡើង ដើម្បរ
ី ៀបចំធាតុចូលលម្អិតច
 ំពោះផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់។

តួអង្គបន្ថម
ែ ដែលពាក់ពន
័ ៖
្ធ សមាជិកទាំងអស់នគណៈកម្ម
ៃ
ការដឹកនាំ ដល
ែ ពិនត
ិ យ្ មើលការអនុវត្តផ
 ន
ែ ការសកម្មភាព

ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដែលគាំទ្រការអនុវត្ត ទីភ្នាក់ងារ/
កម្មវិធីរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំក
 ម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលស្ថិតនៅ

ក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះ ប៉ុន្តែគប្បីត្រូវបានយកមកពិចារណា (ឧទា. អំពើជួញដូរ) ម្ចាស់ជំនួយចម្បងៗដែលពាក់
ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់សមាសធាតុផ្សេងៗគ្នា។

ពេលវេលា៖ ពន្យារការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ផ្ដើមត្រៀមសម្រាប់ការរៀបចំផែនការ

សកម្មភាពឆ្នាំ២០២៣-២០២៩។
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របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

អនុសាសន៍អាទិភាពទី ២៖ រក្សាវិស័យអាទិភាពទាំងប្រាំ ប៉ុន្តែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគោលបំណងឡើងវិញ

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ទាំងអស់
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y
y
y

ដកកម្រិតផលប៉ះពាល់ស
 ្តីពីការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលមានក្នុងផែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន។
បែងចែកជាសមាសធាតុដំណើរការ និងលទ្ធផល ដោយចែងច្បាស់អំពីដំណើរការ និងលទ្ធផលនីមួយៗ។

គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តទី៤៖ បំបែកកំណែទម្រង់ និងវឌ្ឍនភាពផ្នែកច្បាប់ច
 េញពីគោលនយោបាយ/
យុទ្ធសាស្រ/្តគោលការណ៍ណ
 ែនាំ និងឯកសារដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា។

y

យុទ្ធសាស្រ្តទី៥៖ បន្ថែមកា
 ររៀនសូត្រ និងការរាយការណ៍សម្រាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដើម្បី
ផ្ដោតលើការចងក្រងភស្តុតាង និងរបាយការណ៍។ នៅក្រោមលទ្ធផលបង្ហាញនូវការចងក្រងឯកសារស្ដីពកា
ី រ
រៀនសូត្រអំពអ
ី ្វីដែលមិនដំណើរការទៅបាន ព្រមទាំងអ្វីដែលដំណើរការទៅបាន ជាផ្នែកមួយនៃការកែសម្រួល

លទ្ធផលទីពីរ។ ធ្វើការសំដៅយោងជាក់លាក់ទៅដល់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យក
 ្នុងនាមជាលទ្ធផលផ្នែកដំណើរ
ការ។
y

វិស័យយុទ្ធសាស្រ្តទាំងអស់៖ ត្រូវបញ្ចូលការសំដៅយោងឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាយេនឌ័រ និងភាពងាយ
រងគ្រោះ។

តួអង្គចម្បង៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំលើវិស័យកិច្ចការពារកុមារ និងប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ

ក្រុមការងាររបច្ចេកទេស ដែលបានបង្កើតឡើង ដើម្បីរៀបចំធាតុចូលលម្អិតច
 ំពោះផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់។
ពេលវេលា៖ ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពថ្មី

អនុសាសន៍អាទិភាពទី៣៖ ពង្រឹង M&E តាមរយៈការបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលទៅក្នុងរាល់កម្មវិធីទាំងអស់

និងប
 ្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ
 ែនការសកម្មភាព

ការពង្រឹងការផ្ដោតលើការរៀនសូត្រ

និងការរាយការណ៍ អំពីវឌ្ឍនភាព និងកង្វះវឌ្ឍនភាព។

ការចងក្រងឯកសារអំពីការរៀនសូត្រ

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ១, ២, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

រៀបចំយន្តការនានា ដើមប្ រា
ី យការណ៍កាន់តទ
ែ ៀងទាត់ថម
ែ ទៀតអំពវី ឌឍ្ នភាពទៅតាមសកម្មភាពទប់សត
ា្ក ់ និង
ឆ្លើយតប និងព
 ង្រឹងប្រព័ន។
្ធ សកម្មភាពដែលមិនមានវឌ្ឍនភាពគប្បីត្រូវបានពិភាក្សាទា
 ំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុម

ការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ និងតា
 មរយៈគណៈកម្មការដឹកនាំ និងនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ឱ្យ
បានញឹកញាប់តាមអាចធ្វបា
ើ ន ប៉ន
ុ ែយ
្ត ង
ា៉ ហោចណាស់មយ
ួ ដងក្នង
ុ មួយឆ្ន។
ំា គបប្ រ
ី ៀបចំឱយ្ មានយន្តការសម្រប
ា ់
ការចូលរួមរ បស់ក្មេងជំទង់ និងយុវជន។
y

ពង្រង
ឹ ឱយ្ មុតមាំការរាយការណ៍អព
ំ ល
ី ទ្ធផលនវៃ ធា
ិ នការណ៍ដល
ែ ត្រវូ បានអនុវត្ត ដោយបង្កត
ើ ការបម
្រ ល
ូ ទន
ិ ន
្ន យ
័ 
តាមមូលដ្ឋាន (ទិន្នន័យបែបគុណភាព និងបរិមាណ និងទិន្នន័យពីការសង្កេត ករណីសិក្សាការប្រែប្រួល។ល។)

ឱ្យបានច្រើនជា
 ងការរាយការណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ការរាយការណ៍នេះចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនពីកម្រិតកម្មវិធី និង
ថ្នាក់រាជធានីខេត្តទៅកាន់កម្រិតរាយការណ៍អ
 ំពីផែនការសកម្មភាពនេះនៅថ្នាក់ជាតិ ។
y

សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីការមិនសម្រេចបាន និងឧបសគ្គនានា គប្បីជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់គ្រប់សេចក្ដីរាយ

ការណ៍ទាង
ំ អស់ និងគបប្ ត
ី វូ្រ បានបញ្ចល
ូ ទៅ
 ក្នង
ុ របាយការណ៍នផ
ៃ ន
ែ ការសកម្មភាពនះេ រួមជាមួយនឹងអនុសាសន៍

អំពី អភិកម
្រ ជ
 ន
ំ ស
ួ ឬមធ្យោបាយ ដើមប្ ព
ី ង្រង
ឹ ស្ថន
ា ភាពនោះ។ របាយការណ៍នា
 នាដែលមិនមានការវិភាគដិតដល់
គប្បីត្រូវបានបដិសេធ រហូតដល់រ បាយការណ៍ទាំងនោះបញ្ចូលកត្តាទាំងនេះ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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y

រៀបចំយ
 ុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តទប់ស្កាត់បឋម ជាពិសេស ដើម្បធា
ី នាថា
យុទ្ធសាស្រន
្ត េះផ្ដល់នូវភស្តុតាងសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធី នៅពេលដែលកា
 រអនុវត្តកំពុងដំណើរការទៅមុខ។

y

បង្កើតប
 ្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យបែបចូលរួមជា
 ក់លាក់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមគោលដៅ និងអ
 ្នកមាន
ភារកិច្ច អាចរាយការណ៍អព
ំ វី ឌឍ្ នភាព និងកង្វះវឌឍ្ នភាព។ ប្រពន
័ ន
្ធ ះេ រួមមានទាំងយន្តការតាមប្រពន
័ អ
្ធ ន
ី៊ ធឺណត
ែ 
ផងដែរ។

y

វាស់វែង និងរាយការណ៍ទៅ
 តាមយេនឌ័រ និងភាពងាយរងគ្រោះ។

តួអង្គចម្បង៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្ត UNICEF ក្នុងនាមជាដៃគូគាំទ្របច្ចេកទេស និង

ដៃគូអនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពដទៃទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ទីប្រឹក្សាដែលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យដឹកនាំដំណើរការនៃការចូលរួម។

ពេលវេលា៖ ជាមួយនឹងការពន្យារការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នទៅដល់ឆ្នាំ២០២៣ ការយកចិត្តទុកដាក់នឹ
 ង

ត្រូវផ្ដោតល
 ើការគាំទ្រក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងការបញ្ចប់របាយការណ៍ឆ្នាំ២០២០ ដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយ និងកា
 រ
រាយការណ៍ស
 ម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២២ រួមទាំងការតាមដានត្រួតពិនិត្យលទ្ធផល។

អនុសាសន៍នៅ
 សេសសល់ខាងក្រោម ត្រូវបានចាត់ជាប្រភេទរវាង "យុទ្ធសាស្រ្ត ប្រតិបត្តិការ" និង "កម្មវិធី"

ដោយយោងទៅតាមវិសាលភាព និងកម្រិតនៃការអនុវត្តនៃអនុសាសន៍ទាំងនេះ។

កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត៖
អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៤៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ និងកែសម្រួលអភិក្រម ដើម្បីឱ្យក្លាយទៅជា

ឧបករណ៍អ
 នុវត្តនប
៍ ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ៧
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

រៀបចំទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរ ដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ទៅនឹងផែនការសកម្មភាព នៅក្រោមទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់
ប្ដូរដែលត្រូវបា
 នធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាន់តែទូលំទូលាយ។

y

ចូលរួមនៅ
 ក្នុងដ
 ំណើរការរៀបចំផែនទីលទ្ធផល ដើម្បីធានាថាទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃផែនការសកម្មភាពនេះ

ពិចារណា យ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅលើការរួមចំណែករបស់ផែនការសកម្មភាពនេះ ចំពោះការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សា
លើកុមារ វិធានការកម្រិតមធ្យម និងទំនាក់ទំនងរវាងលទ្ធផលបឋមនិងលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ធានានូវការតភ្ជាប់

ទំនាក់ទំនងរវាងវិធានការនានាដែលនៅក្រៅផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះ ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹង
អំពើហិង្សាលើកុមារ។
y

នៅក្នង
ុ ទ្រស
ឹ ន
ី្ដ កា
ៃ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ នះេ យុទសា
្ធ ស្រន
្ត ម
ី យ
ួ ៗត្រវូ រៀបចំឱយ្ មានលក្ខណៈកាន់តស
ែ ជ
ី៊ ម្រជា
ៅ មួយនឹងទស
ឹ្រ ី្ដ
នៃការផ្លាស់ប្ដូរបែប "ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា" នៅកម្រិតវិស័យនៃការផ្ដោតការយកទុកដាក់របស់កម្មវិធី (ការទប់ស្កាត់

ការឆ្លើយតប ក្របខណ្ឌច្បាប់ ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ។ល។) ដើម្បីឱ្យមានការយល់ច្បាស់ថា តើកម្មវិធី
នីមួយៗរួមចំណែកចំពោះគោលបំណងនៃផែនការសកម្មភាពជារួម យ៉ាងដូចម្តេច។
y

រៀបចំសម្មតិកម្ម និងសម្មតិកម្មរងដែលអាចធ្វើតេស្តបាន (ដោយផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះ

កត្តាវប្បធម៌ និងកត្តាបរិបទដទៃទៀត) សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តនីមួយៗនៃយុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះ ពីកម្រិតលទ្ធផល

បឋមដល់កម្រិតល
 ទ្ធផលចុងក្រោយ និងពីកម្រិតលទ្ធផលចុងក្រោយដ
 ល់កម្រិតឥទ្ធិពល និងធ្វើការវាស់វែង
ឆ្ពោះទៅរកការរាយការណ៍អំពល
ី ទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់ (ដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអនុសាសន៍ទី៣
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ខាងក្រោម)។
y

រៀបចំសម្មតិកម្មរងជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ និងភាពងាយរងគ្រោះ។

តួអង្គចម្បង៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្ត UNICEF ក្នុងនាមជាដៃគូគាំទ្របច្ចេកទេស និង

ដៃគូអនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពដទៃទៀត

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ទីប្រឹក្សាដែលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យដឹកនាំដំណើរការនៃការចូលរួម។

ពេលវេលា៖ ចាប់ផ្ដើមការរៀបចំយ៉ាងហោចណាស់រ យៈពេលមួយឆ្នាំ នៅមុនពេលការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

ឆ្នាំ២០២៣

អនុសាសន៍អាទិភាពទី៥៖

ចូលរួមនៅក្នុងក
 ិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងប្រព័នជា
្ធ រួម

ច្បាប់ និងគោលនយោបាយ និងសមាហរណកម្មអន្តរវិស័យ។

កំណែទម្រង់

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ១, ៣, ៤, ៩, ១៩, ១១, ១៣
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

បន្តផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះការពង្រឹងប្រព័ន្ធ

ការចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្ដើមស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា

លើកុមារនៅថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ កំណែទម្រង់ ការរៀបចំច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដើម្បីគាំទ្រដល់
និរន្តរភាព និងល
 ទ្ធភាពនៃផលប៉ះពាល់។
y

បញ្ចូលវិធានការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើកុមារទៅក្នុងផែនការ យុទ្ធសាស្រ្ត គោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋាន
តាមវិស័យ ឱ
 ្យបា
 នកាន់តែប្រសើរ។ល។

y

បន្ស៊ីពេលវេលានៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារជាមួយនឹងវដ្ដនៃ

ការរៀបចំផ
 ែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
y

បញ្ចូលវិធានការជាក់លាក់ស្ដីពីនិរន្តរភាពជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធរាយការណ៍។

តួអង្គសំខាន់ៗ៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំវិស័យកិច្ចការពារកុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ

UNICEF និងដៃគូអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដទៃទៀត

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកទាំងអស់ន
 ៃគណៈកម្មការដឹកនាំ ដែលពិនិត្យមើលការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាព

ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដែលគាំទកា
្រ រអនុវត្ត
ពេលវេលា៖ ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពថ្មី
អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៦៖ ពង្រឹងរ ចនាសម្ព័ន្ធពហុវិស័យ

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ១, ៣, ៩, ១០, ១៣
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y
y

ពិនិត្យលើការប្តេជ្ញាចិតរ្ត បស់តួអង្គតាមវិស័យផ្សេងៗគ្នា និងរក្សាបាននូវការបន្តកា
 រប្តេជ្ញាចិត្តពីក្រសួងនីមួយៗ។

ធ្វប
ើ ច្ចប
ុ ប្ ន្នភាពលក្ខខណ្ឌការងារសម្រប
ា អ
់ ង្គភាពនីមយ
ួ ៗ ជាមួយសច
េ ក្តថ
ី ង
ែ្ល ចបា
្ ស់ៗអំពអ
ី ដ
ី្វ ល
ែ ត្រវូ ការ (ដោយ
ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ពផ
ី ែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន)។

y

វាយតម្លៃថា តើមានសេចក្ដីត្រូវការក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័នក
្ធ ្រុមការងារបច្ចេកទេសឡើងវិញ ដែលផ្អែកលើបទ
ពិសោធន៍ព
 ីផែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នដែរឬទេ។

y
y

បង្កើតមធ្យោបាយនានា ដើម្បីលើកទឹកចិតកា
្ត រចូលរួម និងការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសមិទ្ធផល។

ពង្រឹងមធ្យោបាយនានា សម្រាប់ការចូលរួមអន្តរវិស័យ សម្រាប់ផែនការសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន និងផែនការ
របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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សកម្មភាពបន្ទាប់ ដែលពង្រឹងបន្ថែមទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនេះ រួមមាន គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច សម្រាប់ភារកិច្ច
ជាក់លាក់ ការអនុវត្តកម្មវិធីរួមគ្នា យន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍រ ួមគ្នា និងកិច្ចការស្រដៀងគ្នានេះ។
y

នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពង្រឹងកិច្ចការពារកុមារ ដើម្បីកំណត់ទីតាំង និងបង្កើនការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទប់ស្កាតអ
់ ំពើ

ហិង្សាល
 ើកុមារឱ្យកា
 ន់តែប្រសើរឡើង ដោយរក្សាការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្ត និងក្រុងស្រុក
ខណ្ឌ នៅពេលដែលកម្មវិធីត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។
y

នៅថ្នក
ា ឃ
់ ស
ំុ ង្កត
ា ់ ពង្រង
ឹ កិចគា
្ច ពា
ំ រសង្គម ដើមប្ ព
ី ង្រង
ឹ សមិទផ
្ធ លនអង្គ
ៃ ភាពទាំងនះេ នៅ
 ក្នង
ុ រយៈពល
េ វង
ែ  ដោយ

ពិចារណាលើមធ្យោបាយនានា ដើម្បីលើកទឹកចិតច
្ត ំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ នៅទីកន្លែងដែលការរៀបចំ
កម្មវិធីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពហ
ើ ិង្សាលើកុមារត្រូវការការចូលរួមរបស់ពួកគេឱ្យបានខ្លាំងក្លា។

តួអង្គចម្បង៖ គណៈកម្មការដឹកនាំ ដល
ែ ពិនត
ិ យ្ មើលការអនុវត្តផន
ែ ការសកម្មភាពសព
ី្ដ អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លក
ើ មា
ុ រ UNICEF

និងដៃគូអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះដទៃទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ការគាំទ្របច្ចេកទេសពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលមានឯកទេសក
 ្នុងវិស័យនេះ។
ពេលវេលា៖ ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពថ្មី

កម្រិតប្រតិបត្តិការ៖
អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៧៖ រៀបចំសមាសធាតុវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ស
 ម្រាប់ផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ២, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

ធានាបាននូវហិរញ្ញប្បទានជាក់លាក់ស
 ម្រាប់ការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យទៅ
 លើផលប៉ះពាល់ ដើម្បីបង្កើតរ ង្វាស់
ដើមគ្រា ពាក់កណ្ដាលគ្រា និងចុងគ្រានៃប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព។

y

ក្របខណ្ឌវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ ត្រូវផ្តោតលើទាំងផ
 លប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងផលប៉ះពាល់ពាក់
ព័ន្ធនឹងលទ្ធផល។

y

រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភាគបែងសម្រាប់រង្វាស់សំខាន់ៗ បង្កើតចំណុចដៅ សម្រាប់សមិទ្ធផលនានា រួមទា
 ំង
រង្វាស់បណ្ដោះអា
 សន្ន និងចំណុចដៅ ដែលផ្ដោតលើទាំងដំណើរការ និងលទ្ធផល។

y

ធានានូវទំហំសំណាកគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីពិនិត្យតាមដាន និងរាយការណ៍ទៅ
 តាមយេនឌ័រ និងភាពងាយរងគ្រោះ។

តួអង្គចម្បង៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្ត UNICEF ក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្របច្ចេកទេស និងដ
 ៃគូ

អនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពនេះដទៃទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍ ទីប្រឹក្សាដែលត្រូវបាន

ចាត់តាំងឱ្យអនុវត្តកា
 រវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់។

ពេលវេលា៖ ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពថ្មី។
អនុសាសន៍អាទិភាពទី៨៖ បង្កើតមធ្យោបាយដើម្បីបន្តពិនិត្យតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយ និងកំណត់តម្លៃ

ឯកតា

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ១១
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y
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បង្កើតមធ្យោបាយ ដើម្បីពិនិត្យតាមដាន និងប្រមូលផ្ដទ
ុំ ិន្នន័យអំពីចំណាយក្នុងផែនការសកម្មភាព (រួមទាំង

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

កម្មវិធទ
ី ប់ស្កាតអ
់ ំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលមិនស្ថិតក្រោមផែនការសកម្មភាពនេះ នៅពេលអាចធ្វើបាន)។
y
y

កំណត់តម្លៃឯកតា សម្រាប់ការទប់ស្កាត់ ការឆ្លើយតប និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធទៅតាមតំបន់/វិស័យ/ផ្នែក/ករណី។

ពិនិត្យតាមដានតំបន់គោលដៅ ធៀបនឹងត
 ម្រូវការទៅតាមភាគបែង ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ខាងលើ និង

ពិចារណាអំពីរបៀបពង្រឹងកា
 ររៀបចំកម្មវិធី ដើម្បីកាត់បន្ថយត
 ម្លៃឯកតានៅក្នុងរយៈពេលជាបន្តបន្ទាប់ និងពង្រីក
តំបន់គោលដៅ។

តួអង្គចម្បង៖ គណៈកម្មការដឹកនាំដ
 ែលពិនិត្យមើលការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ

អំពើហិង្សាល
 ើកុមារ UNICEF និងដៃគអ
ូ នុវត្តផែនការសកម្មភាពដទៃទៀត។
តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ការគាំទ្របច្ចេកទេស នៅពេលសមស្រប។

ពេលវេលា៖ ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពថ្មី ចូលដល់ឆ្នាំទី ១ នៃការអនុវត្ត ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ។

កម្រិតកម្មវិធី៖
អនុសាសន៍អាទិភាពទី ៩៖ ពង្រឹងកា
 រចូលរួមរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិ

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ១, ៣, ៥, ៦, ៨, ៩, ១០, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

បន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រុមអ្នកទទួលផល តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធពិគ្រោះយោបល់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់
ក្នុងការធានានូវបរិយាប័ន្នយេនឌ័រ និងភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការនានា។

y
y

នៅកម្រិតកម្មវិធី ពង្រីកកា
 រពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំ និងអនុវត្ត។

នៅកម្រិតកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីស្ដាប់កុមារ និងយុវជនវ័យក្មេង ដែលមិនមែនជាចំណែកនៃរចនាសម្ព័ន្ធ
ពិគ្រោះយោ
 បល់ តាមរយៈលំហាត់បែបចូលរួមទំហំតូចៗ។

y

នៅកម្រិតកម្មវិធី ពិចារណាលើមធ្យោបាយបន្ថែមទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រឹងទីភ្នាក់ងារ ដែលសកម្មចូលរួម
ក្នុងការ
 ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតប ។.

តួអង្គសំខាន់ៗ៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំវិស័យកិច្ចការពារកុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ,

UNICEF ក្នុងនាមជាដៃគូគាំទ្រ និងដៃគូអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដទៃទៀត ។

តួអង្គបន្ថម
ែ ដែលពាក់ពន
័ ៖
្ធ សមាជិកទាំងអស់នគណៈកម្ម
ៃ
ការដឹកនាំ ដល
ែ ពិនត
ិ យ្ មើលការអនុវត្តផ
 ន
ែ ការសកម្មភាព

ស្ដីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដែលគាំទ្រការអនុវត្ត។

ពេលវេលា៖ អនុវត្តយ៉ាងហោចណាស់ម
 ួយឆ្នាំនៅមុនពេលនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពបន្ទាប់
អនុសាសន៍អាទិភាពទី១០៖ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំពោះការអនុវត្តការទប់ស្កាត់បឋម និងការគ្របដណ្តប់

ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ២, ៤, ៥, ៨, ៩, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

អនុវត្តការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធនានាដែលលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា/ដោយមានការសម្របសម្រួលគ្នា នៅថ្នាក់រាជធានីខេត្ត
ក្រុងស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់។

y

បន្តការពង្រក
ី ក
 ម្មវធ
ិ ប
ី ង្ករា ទប់សត
ា្ក រ់ បស់កស
្រ ង
ួ អង្គភាពទៅកាន់ទន
ី ង
ែ្ល ថ្មៗ
ី ទៀត រួមទាំងការសាកលប្ ងមធ្យោបាយ
ជំនួសស
 ម្រាប់ការផ្ដល់កម្មវិធី ដើម្បីកាត់បន្ថយត
 ម្លៃឯកតា។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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y

បន្តសកម្មភាពទប់ស្កាត់បឋម ដែលផ្ដោតលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងបណ្ដាញទ
 ំនាក់ទំនង
សង្គម និងចូលរួមជា
 មួយប
 ្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍នៅ
 ក្នុងតំបន់គោលដៅ។

y

ពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅលើនិយាមវប្បធម៌

និងរបៀបដែលនិយាមវប្បធម៌ទាំងនេះមានឥទ្ធិពលលើកា
 រផ្ដោត

ការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ន
 ៃការរៀបចំកម្មវិធី រួមជាមួយនឹងនិយាមយេនឌ័រ និងទម្រង់នៃការផាត់ចេញ និងភាពងាយ
រងគ្រោះ។
y

រៀបចំវិធានការកម្មវីធីជាក់លាក់ ដែលកំណត់គោលដៅទៅលើកុមារមានពិការភាព ព្រមទាំងយុវជនស្រឡាញ់
ភេទដូចគ្នា និងពង្រឹងការបញ្រ្ជាបភាពងាយរងគ្រោះទៅ
 ក្នុងគ្រប់ការរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់។

y

រាយការណ៍ទៅ
 តាមយេនឌ័រ និងភាពងាយរងគ្រោះ។

តួអង្គសំខាន់ៗ៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំវិស័យកិច្ចការពារកុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការ

ដឹកនាំ។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកនៃគណៈកម្មការដឹកនាំ ដែលពិនិត្យមើលការអនុវត្តអ
 ន្តរាគមន៍ទ
 ប់ស្កាត់បឋម

នៅក្នុងផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ UNICEF និងដៃគូដទៃទៀត
ដែលចូលរួមនៅ
 ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពអ
ី ំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បឋម។
ពេលវេលា៖ ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពថ្មី។

អនុសាសន៍អាទិភាពទី ១១៖ ផ្តត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់បន្ថម
ែ លើការឆ្លយ
ើ តបរួមបញ្ចល
ូ គ្នច
ា ពោ
ំ ះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រ

ដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន៖ ២, ៤, ៦, ៨, ៩, ១២, ១៤
អនុសាសន៍ជាក់លាក់៖
y

ដោយសារមិនមានអ្វីជំនួសឱ្យការបង្កើតសេវាកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់កុមារដែលមានតម្រូវការបន្ទាន់ ការពង្រឹង
ប្រព័ន្ធនានាក្នុងន
 ័យនេះ នឹងនៅតែជាអាទិភាពមួយ ថ្វីបើមានតម្លៃឯកតាក្ដី។

y

ធានានូវការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយអត្ថន័យ តាមរយៈការពង្រឹងបរិ
 ក្ខារ និងធនធានមនុស្សដែលចាំបាច់ដើម្បី
ផ្ដល់សេវានានា ក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលផ្តល់កិច្ចការពារ និងអភិក្រមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារ ដែល
ជួយកសាងសមត្ថភាព នៅ
 ក្នុងច
 ំណោមកុមាររងផលប៉ះពាល់។

y

បង្កលក្ខណៈឱ្យមានមធ្យោបាយការពារជំនួស ដែលជាមធ្យោបាយទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍ ដែលទំនងជាគ្រប
ដណ្ដបទៅ
់ ដ
 ល់កុមារភាគច្រើនដែលមានតម្រូវការ។ ការយល់អំពីទំហំ និងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅន
 ៃមធ្យោបាយ
ទាំងនេះ គឺជាការចាំបាច់។

y

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហា
 និភ័យចំពោះ អំពើហិង្សាផ
 ្លូវភេទក្នុងចំណោមកុមារា ទាំងនៅក្នុងចំណោម
សាធារណជន និងនៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់សេវា។

y

ពង្រឹងការពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅក្រោយពេលសមាហរណកម្ម ដោយសារស្ថានភាពដែលបាននាំឱ្យមាន

ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារនៅតែបន្តមាន។ ពិចារណាអំពីភាពពាក់ព័ន្ធចំពោះអំពើហិង្សា និងការទប់ស្កាត់អ
 ំពើ
ហិង្សា។
y
y
y
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រាយការណ៍ទៅ
 តាមយេនឌ័រ និងភាពងាយរងគ្រោះ។
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និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១

តួអង្គសំខាន់ៗ៖ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងនាមជាក្រសួងដឹកនាំវិស័យកិច្ចការពារកុមារ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ,

UNICEF និងដៃគូអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដទៃទៀត។

តួអង្គបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ៖ សមាជិកទាំងអស់ន
 ៃគណៈកម្មការដឹកនាំ ដែលពិនិត្យមើលការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាព

ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពហ
ើ ិង្សាលើកុមារ។ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដែលគាំទ្រការអនុវត្ត ដោយផ្ដោតលើ

ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ។ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ដែលត្រូវចូលរួម ឆ្លើយតបចំពោះកុមារ
ដែលមានតម្រូវការកិច្ចការពារ។

ពេលវេលា៖ ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពថ្មី។

របាយការណ៍វាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១
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