
“កម្មវធីិសុវតិ្ភាព និងយុតិ្ធម៌៖ សម្មចឱ្យបាននូវសិទិ្ និងឱកាសរបស់ពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្កុ្ីងតំប
ន់អាស៊ា ន (២០១៨-២០២២)”  គឺជាផ្ក្មួយននគំនិត្្ចួម្្ើម Spotlight ផែល្តរូវអនុវតម្្ចើនឆំ្្របស់សហភាព
អឺរ ៉បុ និងអង្គការសហ្បជាជាតិ មែើម្លុីបបំបាត់អំមពើហិងសាមលើសស្ី និងមក្មងសសី។ កម្មវធីិមនះ អនុវតម្ោយ ILO 
និង UN Women  មោយសហការជាមួយនឹង UNODC  ក្ងុមោលបំណងកាត់បនយ្ភាពងាយរងម្ោះរបស់
ពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី មោយសរអំមពើហិងសា និងការជួញែូរ និងបមងកើនលទ្ភាពរបស់ពលករទំាងមោះ 
ក្ងុការទទួលបានមសវា្បកបមោយគុណភាព ម្លើយតបមៅនឹងត្មរូវការរបស់ពួកមគ និង្ល់្ែល់ពួកមគមោយ
មានការស្មបស្មរួលបានល្អ។ 

ឯកសរសមងខេបមនះ ពិពណ៌ោពីកត្្ចំាបាច់សំខាន់ៗចំនួន ១៦ ផែលចំាបាច់្តរូវមាន មែើម្ធីាោឱ្យមានការស្មប
ស្មរួល្្ល់មសវាម ល្ើយតប្បកបមោយគុណភាព ចំមោះករណីអំមពើហិងសាផែលមកើតមានមលើពលករមទសន្រ្បមវ
សន៍ជាសស្។ី  ឯកសរសមងខេបមនះ ្តរូវបានមរៀបចំម�ើង 
ជាចម្ងស្មាប់អ្ក្្ល់មសវាែល់ពលករមទសនរ្្បមវសន៍ជាសស្មីៅត្មបណ្្្បមទសមោលមៅ។ 
កុ្ងករណីោក់ព័ន្ ឯកសរសមងខេបមនះ ក៏មរៀបរាប់ពីតួោទីរបស់អ្ក្្ល់មសវាមៅកុ្ង្បមទស្បភពមែើម្ងផែរ (សម្
រាប់មពលមុនមចញែំមណើ ររបស់ពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី ឬម្កាយមពលផែលពួកមគវលិ្ត�ប់មកវញិ)។ 

១. ភាស៖ ្្ល់ព័ត៌មានទំាងជាលាយលកខេណ៍អក្សរ ទំាងផ្ទា ល់មាត់ អំពី្គប់មសវាចំាបាច់សំខាន់ៗទំាងអស់ មោយម្បើ្បាស់ភាសមែើមរប
ស់ជនរងម្ោះ។ មៅមពលផែលមានការ្្ល់មសវាបកផ្បផ្ទា ល់មាត់ ម្បើ្បាស់អ្កបកផ្បអាជីព មែើម្ីយល់ឱ្យបានមពញមលញពីព័ត៌មានផែ
ល្្ល់ឱ្យ។ 

២. ការបកផ្ប៖ ្តរូវមានអ្កបកផ្បទំាងបុរស ទំាងសស្ី។ បណុ្ះបណ្្លអ្កបកផ្បឱ្យ្្ល់មសវាបកផ្បែល់ជនរងម្ោះ មោយម្បើ្បាស់
ភាសផែលគិតគូរពីវប្ធម៌របស់ជនរងម្ោះ មិនបមោទា សជនរងម្ោះ និង្លុះបញ្ចា ំងពីការយល់ែឹងពីអំមពើហិងសាមលើសស្ី 
និងការមធវើចំណ្កសសរុក (រមួនឹងការជួញែូរមនុស្ស្ងផែរ មៅមពលផែលសមសសប) មោយម្បើ្បាស់វធីិសសសផ្ែលគិតគូរពីត្មរូវការរបស់
ជនរងម្ោះ។ អ្កបកផ្ប ្តរូវមោរពការណ៍សមាងា ត់ និងមិនគួរជាមនុស្សផែលមានទំោក់ទំនងអំណ្ចមោយផ្ទា ល់ជាមួយនឹងជនរងម្ោះ
មោះម�ើយ។ 

៣. ការគិតគូរពីវប្ធម៌៖ បណុ្ះបណ្្លអ្ក្្ល់មសវា (មសវាសុខភាព យុត្ិធម៌ និងនគរបាល មសវាសង្គម) អំពីការ្្ល់មសវាសមសសបមៅ
ត្មវប្ធម៌ មែើម្ីម្លើយតបចំមោះត្មរូវការផ្្ក្លូវចិត្ ត្មរូវការផែទំារាងកាយ និងត្មរូវការមសវាសង្គមរបស់ពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាស្
រ ្ ីជាពិមសសសស្ី ផែលទទួលរងអំមពើហិងសាមោយ្ប្ពឹត្មោយនែគូស្ិទ្ស្ល ឬអំមពើហិងសាក្ុង្គរួសរ និងអំមពើហិងសា្លូវមភទ។

៤. ការរកសាការណ៍សមាងា ត់៖ មែើម្ីបម ច្ា ៀសមិនឱ្យមានការមាក់ងាយ ម្កាយមពលផែលពួកមគវលិ្ត�ប់មកវញិ មៅមពលភាជា ប់ទំោក់ទំនងជ
នរងម្ោះជាមួយនឹងមសវា ផែលមានត្មសហគមន៍មៅសសរុកកំមណើ តរបស់ពួកមគ សូម្បរុង្បយ័ត្ មោយមធវើការផចករផំលកព័ត៌មានអំពីកា
លៈមទសៈរបស់ជនរងម្ោះទំាងមោះ ផតជាមួយនឹងអ្កផែល្្ល់ការោំ្ទផ្ទា ល់ែល់ពួកមគ (ែូចជា មិត្ភក្ិ និង្គរួសរ ជាមែើម) មោយមោរ
ពត្មមោលការណ៍ផចករផំលកព័ត៌មាន មៅមពលផែលមានការយល់្ពមពីជនរងម្ោះផតបុ៉មណ្ណ ះ។ 

៥. ការ្បមូលទិន្ន័យ៖ មរៀបចំឱ្យមានការផបងផចកទិន្ន័យលម្អិត ែូចជា ត្ម្បមទសកំមណើ ត មភទ និងអត្សញ្ញា ណមយនឌ័រ និង្បមភទអំ
មពើហិងសាផែលពួកមគជួប្បទះ។ កំណត់ពីការទទួលខុស្តរូវ ក្ុងការមរៀបចំរបាយការណ៍្បចំាឆំ្្ និងោក់ឱ្យអនុវត្នូវែំមណើ រការ 
មែើម្ីរកសាការសមាងា ត់។ មគមិនចំាបាច់កត់្ត្ព័ត៌មានអំពីស្នភាពននការមធវើមទសន្រ្បមវសន៍មោះម�ើយ ម្ោះវាអាចមធវើឱ្យជនរងម្ោះ្ប
ឈមនឹងការនិរមទស ឬជួប្បទះនឹង្លវបិាកធងាន់ធងារម្្សងមទៀត។ 

៦. ភាពងាយសសរួលក្ុងការទទួលបានមសវា និងភាពអាចរកបានននមសវា៖ ្្ល់មសវាមៅកផនលងផែល្្ល់ភាពងាយសសរួល (ទី្សារ 
ឬទីតំ្ងម្្សងមទៀត ផែលពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី ផតងផតមក្បមូល្្ុំោ្) និងមៅមពលផែល្្ល់ភាពងាយសសរួលែល់ពួកមគ ែូចជា 
មៅចុងសប្ាហ៍ ឬម្កាយមពលមធវើការ មោយ្តរូវពិចារណ្ពីការទទួលខុស្តរូវ្្ល់ការផែទំារបស់ពួកមគ។ 
្្ល់នូវមលខទូរសពទាទាន់មហតុការណ៍ ឬរមបៀបទំោក់ទំនងម្្សងមទៀត ជាភាសរបស់ជនរងម្ោះ។ 

៧. អ្ក្្ល់ការោំ្ទសមសសប៖ ្្ល់ឱ្យជនរងម្ោះនូវអ្កជួយ្្ល់ការោំ្ទ មែើម្ីកាត់បន្យបញ្ហា មសសស្ និងភាពមិនសសរួលក្ុងចិត្ ផែល
មកើតមចញពីការទំោក់ទំនងជាមួយនឹងអ្ក្្ល់មសវា ផែលពួកមគមិនផែលស្គ ល់កនលងមក។ 

ជារមួ

Ini�ated by the European Union and the United Na�ons:

1. ឯកសរសែីពកី ត្តសំខាន់ចបំា ច់ទងំ ១៦ ម្មៀបចំម្មវី ងី ្្កអ ត្ម្ ឯកសរសែីពីក ច្ា ប់ម្សវាចបំា ចស់ ំខានៗ់ ចំបាច់សរមាប់សសសតីនិងមកមងរសីផ្្ល 
ទទា្ួលរងអំម្ីហងិា – ជាឧបករណ៍ផ្្លម្មៀបចំរមួ្ ោនម្្ករមិ្ត្សកល មម្ាយ UN Women, UNFPA, WHO, UNODC និង UNDP ផ្្លបងាាញពី 
សំណំុមម្ាលការណ៍សែីពីការផ្្ទំ និងម្សវាផ្្លនែល់មម្ាយវសិ ័យសុខាភិបាល សងគមកិចចនគរបាល និងយុត្ិធម៌្ និងមម្ាយតួ្អងគផ្្លជួយម្វកីារ 
សរម្សរមលួ ផមី្ម្តី្ រមងា់ទិ្សការម្លីយត្ពហុវសិ ័យចំម្ មះករណីអំម្ីហងិ ាមលីសសសតី។ សំណំុមម្ាលការណ៍សតីពីការផ្្ទំនិងម្សវាទងំ អស់មម្ះ រតូ្វ អនុវត្ចំម្ 
មះពលករមទា្សនតររបមវសន៍ជាសសសតី។ កត្តសំខាន់ៗចបំា ចទ់ ងំ ១៦ ម្ផទាែត្ក រយកចិត្ទុ្មកាក់ជាពិម្សសមលី្្នកសំខាន់ៗផ្្លរតូ្វយកចិត្ ទុ្មកាក់ប្្ែម្មទា្

ៀត្ 
ផមី្ម្នី ែល់ម្សវាចបំា ចស់ ំខាន់ៗរបកបមម្ាយគុណភាផពល់ពលករមទា្សនតររបមវសន៍ជាសសសតីផ្្លទទា្ួលរងអំម្ីហងិ ា
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កត្តា ចាបំាចសំ់ខាន់ៗ  ចំនួន ១៦ ដ�ើម្បីផ្ដល់ដសវាពហុវស័ិយ
ប្រក្រដោយគុណភាព�ល់ពលករដេសនតារប្រដវសនជ៍ាសសតាបី ដ�លេេួលរងអំដពើហិងសា
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១០. ព័ត៌មានអំពីសុខភាព៖ មរៀបចំឱ្យមានព័ត៌មានស្ីពីមសវាផែទំាសុខភាព (មិនថាមសវាទំាងមនះ្តរូវបាន្្ល់មោយមិនគិតនែល 
ការពិនិត្យ-ស្នភាពផ្្កចបាប់ ការផែទំាសុខភាពក្ុងស្នភាពបោទា ន់ ការផែទំាសុខភាព្លូវមភទ និងបន្ពូជ) មៅកផនលងផែលសស្ីចំណ្កស្
រកុទំនងជាមៅ ែូចជា មៅកផនលងស្ក់មៅរបស់ពួកមគ ្សារ និងកផនលងមធវើការងាររបស់ពួកមគជាមែើម។  ម្បើ្បាស់ភាសផែលសស្ីចំណ្កសសរុ
កអាចយល់បាន និង្្ល់ព័ត៌មានែល់ពួកមគជាមុនពី្លប៉ះោល់អវជិជាមាន ផែលមកើតម�ើងោក់ព័ន្នឹងការមៅទទួលបានមសវាសុខភាព 
ែូចជា ការត្មរូវឱ្យរាយការណ៍ពីពលករមទសន្រ្បមវសន៍ ផែលពំុមានឯកសរ្តឹម្តរូវជាមែើម។ ្្ល់ឱ្យជនរងម្ោះនូវព័ត៌មានោក់ព័ន្នឹងជ
ម្មើសផែលមានសុវត្ិភាពោោ  (ែូចជា  មសវាផែល្្ល់មោយអង្គការមិនផមនរោឋា ភិបាលជាមែើម)។ 

ការស្មបស្មរួល

៨. ការស្មបស្មរួលជាលកខេណៈអន្រជាតិ៖ ជំរញុឱ្យមានការកសងទំោក់ទំនងរវាង្បមទសប ជ្ាូ នពលករ និង្បមទសទទួលពលករមទស 
ត្មរយៈកិចចា្ពមម្ពៀងថ្ាក់តំបន់ កិចចា្ពមម្ពៀងពហុភាគី និង/ឬ មទវភាគី ក៏ែូចជាទំោក់ទំនងជាមួយនឹងស្នទូតផែលោក់ព័ន្ 
ឬទីភ្ាក់ងារសហ្បជាជាតិ មៅត្មការសមស្មប មែើម្ីធាោឱ្យមានការ្្ល់មសវាចំាបាច់សំខាន់ៗ និងការស្មបស្មរួលជាមួយនឹង្ប
មទសមោលមៅ និងម្កាយមពលផែលពលករមទសន្រ្បមវសន៍្ត�ប់មៅកាន់្បមទសកំមណើ តរបស់ពួកមគវញិ។ 

៩. ការស្មបស្មរួលអន្រវស័ិយ៖ បមងកើតទំោក់ទំនងរវាងអ្ក្្ល់មសវាផែលមធវើការងារជាមួយនឹងសស្ី ផែលរងម្ោះមោយសរអំមពើហិងសា 
និងការជួញែូរមនុស្ស និងជាមួយនឹងពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី មែើម្ីធាោយ៉ងណ្ឱ្យមានការមរៀបចំមសវាចំាបាច់សំខាន់ៗ បងកភាព
ងាយសសរួលឱ្យមានការទទួលបានមសវាទំាងមនះ និងធាោឱ្យមានការស្មបស្មរួលឱ្យបានល្្អ បមសើរ។ 

នគរបាល និងយុត្ិធម៌
១១. ការោំ្ទផ្្កចបាប់៖ ការ្្ល់ការោំ្ទផ្្កចបាប់ែល់សស្ីទំាងអស់ ផែលទទួលរងម្ោះមោយសរអំមពើហិងសា។ ការោំ្ទទំាងមនះ។ 
ការោំ្ទទំាងមនះ ការ្្ល់ព័ត៌មានអំពីការ្បមូល្បាក់ឈ្ួល ផែលមិនទាន់មបើកឱ្យពួកមគ និងការជួយមរៀបចំឯកសរចបាប់ជាមែើម។ ្្ល់ និង
ធាោឱ្យមានែំមណ្ះសសយមៅកផនលងមធវើការ និង្្ល់ការ  ោំ្ទោក់ព័ន្នឹងចបាប់រែឋាប្មវណី ចបាប់្ពហ្មទណ្ឌ  និងចបាប់ការងារ ែូចជា 
ែំមណ្ះសសយ ផែលជាការម្លើយតបចំមោះករណីអំមពើហិងសាជាមែើម។ បន្្្ល់ការោំ្ទែល់ការប ច្ា ប់ែំមណើ រការចបាប់ផែលកំពុងបន្អនុវត្ក្ុ
ង្បមទសមោលមៅ មបើមទាះបីជាសស្ីវលិ្ត�ប់មៅ្បមទសកំមណើ តរបស់ពួកមគវញិយ៉ងណ្ក៏មោយ។ 

១២. ជម្មើសផ្្កចបាប់/្លវបិាក៖ ជនរងម្ោះ គួរែឹងពីជម្មើសផ្្កចបាប់ ែំមណើ រការយុត្ិធម៌ ែូចជា ែំមណើ រការោក់ោក្យបណឹ្ងជាមែើម និ
ង្បសិនមបើមានលកខេណៈខុសផបលកោ្ ស្មាប់សស្ីផែលមិនផមនពលរែឋារបស់្បមទស។ ្្ល់ព័ត៌មានែល់ជនរងម្ោះជាមុន ្បសិនមបើមាន្
លវបិាកអវជិជាមានផ្្កចបាប់ចំមោះពួកមគ ្បសិនមបើពួកមគមធវើការរាយការណ៍ពីអំមពើហិងសា។ 

១៣. ចំមណះែឹងរបស់អ្ក្្ល់មសវា៖ អ្ក្្ល់មសវា្តរូវមានចំមណះែឹងវជិាជា ជីវៈអំពីរមបៀបម្លើយតបឱ្យបាន
សមសសបចំមោះពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី ផែលទទួលរងអំមពើហិងសា។ មនះរមួមាន 
ការផសវងយល់ពីការភ័យខាល ចរបស់សស្ី ជំុវញិស្នភាពសសបចបាប់ននការមធវើមទសន្រ្បមវសន៍របស់ពួកមគ និ
ងរមបៀប្្ល់មសវាផែទំាឱ្យបានសមសសប និងការធាោបញ្ជា ក់អះអាង មៅមពលផែលសស្ីមធវើការរាយការណ៍
ពីករណីហិងសាទំាងមនះ។ អ្ក្្ល់មសវា្តរូវយល់ពីទ្មង់ននការមរ ើសមអើងច្មរុះ ផែលមានលកខេណៈ្បទាក់្ក
ឡាជាមួយោ្ ផែលសស្ីជួប្បទះ ក្ុងស្នភាពសសបចបាប់ននការមធវើមទសន្រ្បមវសន៍របស់ពួកមគ 
្បមទសកំមណើ ត សសោ ពូជសសន៍ និោ្ការមភទ ឬអត្សញ្ញា ណមយនឌ័រ មុខរបរ 
ឬកត្្ែនទមទៀតរបស់ពួកមគ ែូមច្ះពួកមគ្តរូវែឹងពីហានិភ័យ្បឈមនឹងអំមពើហិងសាផែលសស្ីទំាងមនះ 
ជួប្បទះ។ 

១៤. ការោំ្ទ និងការ្្ល់្បឹកសាផ្្កចិត្សង្គម៖ ពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី 
ជាមរឿយៗមៅឆ្ងា យោច់ផប៉កពី្បព័ន្ោំ្ទផបប្បនពណីែល់ពួកមគ (ែូចជា ្គរួសរ មិត្ភក្ិរបស់ពួកមគជាមែើម)។ 
ផ្្កមួយននការោំ្ទចិត្សង្គម គឺ្តរូវប ជ្ាូ នពួកមគមៅរក្ករុម្្ល់មសវាោំ្ទ និងជួយជនរងម្ោះឱ្យកសងបណ្្ញោំ្ទមៅកផនលងផែល
ពួកមគរស់មៅ។ យកចិត្ទុកោក់ចំមោះហានិភ័យផែលមកើតមានចំមោះពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី មោយសរមយនឌ័រ បទោឋា នវប្ធម៌ 
និងបទោឋា នសង្គម ផែលោំ្ទឱ្យមានការ្ប្ពឹត្អំមពើហិងសា ការមាក់ងាយផែលអាចមកើតមានមៅក្ុងសហគមន៍ និងបញ្ហា ោក់ព័ន្នឹងការរ
កសាការណ៍សមាងា ត់ ែូចជា មៅមពលផែលពួកមគ្ត�ប់មក្ទាះវញិជាមែើម។

១៥. ជ្មកសុវត្ិភាព/សុវត្ិភាព៖ មោយសរផតពលករមទសន្រ្បមវសន៍ជាសស្ី ផែលរងម្ោះមោយសរអំមពើហិងសា រស់មៅផបកពី្គរួសរ 
និងមិត្ភក្ិរបស់ពួកមគ ជាការសំខាន់ណ្ស់ផែល្តរូវជួយឱ្យពួកមគអាចទទួលបានជ្មកសុវត្ិភាពមោយមិនគិតនែល ស្មាប់ពួកមគផ្ទា ល់ 
និងកូនៗរបស់ពួកមគ។ ចំណុចសំខាន់ផែល្តរូវចង់ចំា មោះគឺជនរងម្ោះក៏អាចជាសមាជិកនន “សហគមនជនចំណ្កសសរុក” ្ងផែរ ែូច្
មនះការផសវងរកជំនួយមៅនឹងមូលោឋា នរបស់ពួកមគ អាចមិនផមនជាជម្មើស ផែលមាន្បសិទ្ភាពមោះម�ើយ។ 

១៦. ការោំ្ទផ្្កមសែឋាកិចចា៖ ្្ល់ការោំ្ទផ្្កមសែឋាកិចចាជាបមណ្្ះអាសន្ែល់ជនរងម្ោះ មែើម្ីម្លើយតបចំមោះត្មរូវការជាមូលោឋា ន 
និងកផនលងស្ក់មៅ និងជួយឱ្យពួកមគអាចទទួលបានមសវាោោ ផែលធាោថាជានិចចាកាលមានការមោរពែល់មសចក្ីនែលែ្ូររបស់ពលករមទ
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