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បរិបទេគោលនេយោបាយ
• រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺជចបប់កំពូលរបស់រដ្ឋ ែដលបនធន 

្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនភពេសមីគន ចំេពះមុខចបប់ មនសិទធិេសរភីពចូល 
រមួយ៉ងសកមមកនុងជីវភពនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ 
(ម្រ ៣៥)។ ករេរសីេអីង្រគប់្របេភទ្របឆងំនឹង្រស្តេីភទ្រតូវបំបត់េចល។ 
ករេធ្វី ជីវកមម េលីកម្ល ងំពលកមមរបស់្រស្តី ្រតូវ មឃត់។ បុរស និង្រស្តមីនសិទធិ
េសមគីន កនុង្រគប់វស័ិយទងំអស់ ជពិេសសកនុង ពហ៍ពិពហ៍ និង ្រគួ រ។ ពហ៍
ពិពហ៍្រតូវេធ្វី មល័កខខ័ណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងចបប់ និង មេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត 
ប្តមួីយ ្របពនធមួយ (ម្រ ៤៥)។

• យុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលដំ ក់កលទី៣ េនបន្តេប្តជញ េធ្វីឱយ 
្របេសីរេឡងី នូវ ថ នភព្រស្តែីដលជឆ្អឹងខនងៃនេសដ្ឋកិចច និងសងគមជតិ មរយៈ 
ករអនុវត្តន៍ករេលីកកមពស់ សមភពេយនឌ័រ។ េគលេ អភិវឌ សហស វត រក៍មពុជ 
េនកនុងេគលេ ទី៣ មនេគលេ ជក់ ក់កនុងករេធ្វីឱយេចញជរូប ងេឡងី 
នូវសមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត ីជពិេសស កនុងវស័ិយអប់រ ំ
វស័ិយេសដ្ឋកិចច និងកនុង ថ ប័ន ធរណៈ េលីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី ែដល 
ជរ ្ឋ ភិបលបនេប្តជញ ចិត្ត។

• ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ជតិ ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ គឺជែផនករជក់ ក់របស់
ជតិែដលបនបង្ហ ញថករប្រញជ បេយនឌ័រជអន្តរវស័ិយ មរយៈប្រញជ បកនុង 

ទំនកទំ់នង និងឥរយិបថេយនឌរ័

ជំពូកទី ២ 

ឥរិយាបថេយនឌ័រ
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េគលនេយបយ កមមវធីិ និងវស័ិយនន និងបន្តបេងកីនភពអង់ ច
ដល់្រស្តកីនុងវស័ិយអប់រ ំេសដ្ឋកិចច ករពរផ្លូវចបប់ សុខភព េអដស៍ 
និង រូបតថមភ វស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ។

• ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ គឺជែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករ 
េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត ី ែដល 
ដឹក ននិំងស្រមបស្រមួលកនុងករអនុវត្តន៍េ យយន្តករជតិកនុង 
ករប្រញជ បេយនឌ័រ ដូចជ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្ត ី្រកសួង 
កិចចករនរ ីនិង្រកុមករងរេយនឌ័ររបស់្រកសួង ថ ប័ន ។ េសចក្តី
ែណនរំបស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ បនកំណត់ឱយេ្រជីសេរសី្រស្ត ី
ពី២០េទ៥០% ឱយចូលបំេរកីរកនុង្រកសួង ថ ប័ន ធរណៈ ។ 
េសចក្តីែណនរំបស់្រកសួងម ៃផទ ឱយមនករេ្រជីស ងំថន ក់ដឹកនំ
ភូមិជ្រស្តី និងែតង ងំអភិបលរងជ្រស្តី េនទូទងំ្របេទស ។

យុទធនករ 
បុរសពិត 
កំពុងផ្ល ស់ប្ដូរ
ឥរយិបថ និង 
ករ្រប្រពឹត្ដ
របស់បុរស
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របកគំេហើញ៖ លទ្ធផល និងប ្របឈម
្រស្តកីមពុជកន់ែតបនទទួលេសរភីពនិងេ្របី្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនយ៉ងទូលំទូ យ 

មរយៈករេកីនេឡងីនូវឱកស និងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចដ៏ទូលំទូ យរបស់្របេទស 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ្រស្ត្ីរតូវបនេគរពឹំងថ្រតូវេគរព មបទ ្ឋ នសងគមនិងជំេនឿ 
ែដលអនុញញ តឱយបុរសទទួលបន «បុព្វសិទធិេយនឌ័រ» របស់ខ្លួន ខណៈែដល្រស្តីេនពំុសូវបន 
ឱយតៃម្លេលីសមតថភព និងសក្ដ នុពលផទ ល់ខ្លួន។ បទ ្ឋ នសងគមែដលមិន ចេមីលេឃញី 
េនែតបន្តជំរុញឱយ្រស្តីេធ្វីករេនកនុងផទះ និងេមីលែថទកូំនេច ែដលកនុងេពលជមួយគន េនះ 
ថ នភពេសដ្ឋកិចច្រគួ របន ក់សមព ធេលី ្រស្តីឱយចូលរមួកនុងករងររក្របក់ចំណូលផង

ែដរ។ ឥទធិពលេយនឌ័រមិនទន់បនពិនិតយឱយបនម៉ត់ចត់ និងឆ្លុះបញច ងំេន កនុងករេរៀបចំ 
េគលនេយបយជតិ េហយីករយកចិត្តទុក ក់េនមនក្រមិត េដីមបេី ះ្រ យនិង
ផ្ល ស់ប្ដូរផនត់គំនិតសងគមជអវជិជមន ែដល ក់សមព ធេលីេសរភីពរបស់្រស្តី។

មរយៈករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល សងគមសីុវលិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍ 
បចចុបបនន ករចូលរមួរបស់្រស្ត ីនិងសមភពេយនឌ័រមនភព្របេសីរេឡងីេសទីរ្រគប់វស័ិយ 
ដូចជ ករេកីនេឡងីៃនចំនួន្រស្តីកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច វស័ិយអប់រ ំនិងករទទួលបនេស អប់រ ំ
ករទទួលបនេស សុខភព ករេកីនេឡងីចំនួន្រស្តកីនុងមុខតំែណងេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច និង 
ករយល់ដឹងអំពីករទប់ ក ត់ អំេពីហងិ េលី្រស្តីជេដីម។ 

្រសបេពលនឹងវឌ នភពទងំេនះ ផនត់គំនិត និងឥរយិបថេយនឌ័រេនែតមន 
ករ្របឈម និងបន្ត ងំដល់ករចូលរួមរបស់្រស្តីេនកនុង្រគប់វស័ិយ ក៏ដូចជេនទូទងំ 
្របេទសកនុងករេធ្វីឱយ្រស្តទីទួលបនសិទធិ និងឱកសេសមីគន   ដូចមនែចងកនុងចបប់ជតិ 
និងអន្តរជតិ។

ករចូលរមួកនុងែផនកេសដ្ឋកិចចរបស់្រស្តីមនកររកីចេ្រមនេ្រចន ប៉ុែន្តផនតគំ់និតសងគម 
ងំដល់្រស្តីកនុងករព្រងីកឱកសរបស់ពួកេគ

វសិមភពេយនឌ័រេនកមពុជែដលបន្តេកីតមន ្រតូវបន ស់ែវងកនុងសនទស ន៍ 
វសិមភពេយនឌ័រ (Gender Inequality Index-GII) ែដលេផ្ត តេលីករខតបង់ 
កររកីចេ្រមីន េ យ រែតវសិមភពេយនឌ័រកនុងែផនកចំនួនបី រមួមន សុខភពបន្តពូជ 
ករផ្ដល់ភពអង់ ចដល់្រស្ត ីនិងករចូលរមួកនុងទីផ រករងរ េ យកមពុជជប់ចំ ត់ 
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ថន ក់េលខ៩៦ កនុងចំេ ម្របេទសចំនួន១៤៨ (ឆន ២ំ០១២) 1។ កនុងសនទស ន៍គម្ល ត 
េយនឌ័រសកល ែដលកំណត់ចំណុចេ គម្ល តេយនឌ័រថន ក់ជតិេលីលកខណៈវនិិចឆ័យែផនក
េសដ្ឋកិចច នេយបយ ករអប់រនិំងលកខ័ណ្ឌ សុខភព និងកមពុជជប់ចំ ត់ថន ក់េលខ 
១០៨ កនុងចំេ ម១៤២្របេទស(ឆន ២ំ០១៤)2 ។ ផនត់គំនិតសងគម ែដលចក់ឫសយ៉ង 
េ្រជកនុងសងគមកមពុជ បន ងំ្រស្តមិីនឱយេ្របី្របស់សមតថភពរបស់ខ្លួនកនុង ល់ទិដ្ឋភពៃន 
ជីវតិរស់េនរបស់ពួកេគ។ 

េទះបីជករចូលរមួរបស់្រស្តមីនក្រមិតខពស់កនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច (្របមណពី៧៦% 
េទ ៨០% ចេន្ល ះពីឆន ២ំ០០៨ ដល់ឆន ២ំ០១២ស្រមប់្រស្តែីដលមន យុ១៥-៦៤ឆន )ំ 
ក៏េ យ ក៏្រស្តទីទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករចូលរមួេនមនក្រមិត េបីេធៀបជមួយបុរស។ 
្រស្តែីដលមនករងរេធ្វី្របមណ៧០% េធៀបនឹងបុរសមនករងរេធ្វី្របមណ ៥៩% 
េនែតជអនក «បេងកីតករងរេធ្វីេ យខ្លួនឯង»3 �។ ជមធយម កនុងចំេ មនិេយជិតែដល 
ទទួលបន្របក់ឈនួល ្រស្តរីក្របក់ចំណូលបន៨១%ៃន្របក់ចំណូលរបស់បុរស4។ 
េ យ រែតផនត់សងគមែដលកំណត់ពី «ករងរសម្រសបស្រមប់្រស្ត»ី ដូចជ ជីវករ 
មទីផ រ ដងផ្លូវ ឬ ជីវកមម្រគួ រខន តតូច និងករងរមិនមនជំនញ រមួមន 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរ និងអនកបេ្រមី មផទះ5 ករែបងែចកករងរេនមនលកខណៈធំេធង 
េហយី្រស្តីេនែតបន្ត្របមូលផ្តុ ំកនុងករងរែដលមនជំនញតិចតួច6 ។

ផនត់គំនិតសងគមបនក្រមិតសមតថភព និងឱកសរបស់្រស្តកីនុងករចូលរមួករងរែដល
មនជំនញេ្រចីន ឬករងរកនុងវស័ិយ ធរណៈ។ ករចូលរួមរបស់្រស្តកីនុងសមគម 
ជីវកមមែដល្រគប់្រគងេ យបុរសេនមនក្រមិត និងកនុងប ្ត ញព័ត៌មនេ្រកផ្លូវករ 

ែដល ច្រតូវបនែចករែំលកស្រមប់ឱកស និងករព្រងីក ជីវកមម។

្រស្ត ីនិងេកមង្រសីភគេ្រចីន្រតូវសងគមត្រមូវឱយបំេពញករងរសំខន់ៗភគេ្រចីន បុ៉ែន្ត 

1 UNDP, Gender Inequality Index, htt p://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
2 World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2013, htt p://www.weforum.org/issues/global-gender-gap
3 កនុងករអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ ឆន ២ំ០១០ អនកែដលបនេធ្វីករកនុងរយៈេពល ៧ ៃថងចុងេ្រកយែដលចូលរមួចំែណក 
ដល់្រគួ ររបស់ខ្លួន េពលគឺករ្រគប់្រគងសហ្រគសរបស់ខ្លួន (ដូចជ កសិករែដលបងកបេងកីនផលេលីដីរបស់ខ្លួន ) ជីវកមម 
ហរិញញវតថុអន្តរជតិ ឆន ២ំ០០៨ «សំេឡងសហ្រគិន្រស្តីកមពុជ» ជធនីភនំេពញ

4 ជីវកមមហរិញញវតថុអន្តរជតិ ឆន ២ំ០០៨ «សំេឡងសហ្រគិន្រស្តីកមពុជ» ជធនីភនំេពញ
5 Nakagawa ឆន ២ំ០០៦
6 Srurn,R , 2013, “Gender and Human Capital Development, Key challenges”, USAID, Phnom Penh
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េនកនុងករងរផទះ និងេមីលែថទែំដលមិនទទួលបន្របក់កៃ្រមេនកនុង្រគួ រនិង 
សហគមន៍។ ករេនះបនបងកជឧបសគគែដលេមីលមិនេឃញីស្រមប់េកមង្រសី និង ងំ្រស្តី
មិនឱយទទួលបនក្រមិតសិក ខពស់ែដល ចេធ្វីឱយ្រស្តទីទួលបនករងរមន្របក់កៃ្រម 
ខពស់ និងក្រមិតជេ្រមីសជីវតិ និងស្វ័យភពែផនកេសដ្ឋកិចចកនុងវដ្តជីវតិរបស់ពួកេគ។

ករេកីនេឡងីនូវចំនួន្រស្តវីយ័េកមងេធ្វីេទសន្ត្របេវសន្ត៍េទទី្រកុង េដីមបែីស្វងរកករងរ
េធ្វីគឺេ យ រែតផនត់គំនិតសងគមែដលរពឹំងថ ្រស្ត្ីរតូវជួយផគត់ផគង់្រកុម្រគួ រ។ ្រស្តទីងំ
េនះភគេ្រចីនកំពុងែតរស់េនកនុង ថ នភពមួយែដលពំុសូវមនផសុខភពនិងសុវតថិភព 
េ យ រពួកគត់្រតូវសន ្ំរបក់េផញីេទឱយ្រគួ រែដលរស់េនតំបន់ជនបទ េ យជទូេទ
ពំុសូវបនគិតគូរពីសុខភពនិងសុខុមលភពរបស់ខ្លួន។ េ យមិនមនករគ្ំរទពី្រគួ រ
និងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន ្រស្តគិីតថខ្លួនគត់ទទួលរងភពងយរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ និង 
ករេកង្របវញ័ច ។ ករ្រ វ្រជវថមី បនគូសបញជ ក់ថ អំេពីហងិ េលី្រស្តេីនតំបន់ទី្រកុង គឺ 
មន ទំហេំទ្វដងេ្រចីនជងអំេពីហងិ េលី្រស្តីេនតំបន់ជនបទ7។

្រស្តមីនលទធភពតិចតួចជងបុរស កនុងករទទួលបនធនធន េដីមបពី្រងីក ជីវកមម 
របស់ខ្លួន េ យ រែតផនត់គំនិតសងគម ែដលេធ្វីឱយ្រស្តីមនអំ ចតិចជងបុរសកនុងដំេណីរ
ករេធ្វេីសចក្ដសីេ្រមច។  ្រស្តីមិនសូវទទួលបនព័ត៌មន ដូចជបទបបញញតិ្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
(ករចុះបញជ ីឯក រពណិជជកមមសំខន់ៗ។ល។) េហយី្រស្តក៏ី្របឈមនឹងឧបសគគែផនក 
វបបធម៌ែដលែផ្អកេលីផនត់គំនិតនិង កបបកិរយិ រមួមនបញ្ហ ្របឈមជុំវញិតុលយភពរ ង
ករងរ និងជីវតិ8។

េទះបីជ្រស្តី្រគប់្រគងមុខរបរ្របមណជង៦៥%ក៏េ យ ក៏បុ៉ែន្ត ភគេ្រចីន ជីវកមម
ទងំេនះមនទំហតូំចនិងទទួលបនេស អភិវឌ ន៍ ជីវកមមមនក្រមិត។ េនកមពុជមន 
្រស្តជី អនក្រគប់្រគងមុខរបរតូច ច េន មផ្លូវមន្របមណ៧៥,៧% ៃនចំនួនមុខរបរ 
តូច ចសរុប។ ផនត់គំនិតែដលយល់ថ្រស្តីគួរេធ្វីែត ករងរផទះ បនបងកជរបងំដល់្រស្តីមិន 
ចឱយព្រងីក ជីវកមមរបស់ខ្លួននិងកនុងវស័ិយេផ ងេទៀត។ 

7 Astbury, Jill, and Fareen Walji. 2013, Triple Jeopardy: Gender-based violence and human rights violations 
experienced by women with disabilities in Cambodia. Phnom Penh: AUSAID, 2013.

8 ឧបសគគែដលបនកំណត់កនុងចំេ មសហ្រគិន្រស្តមីនដូចជ៖ ទីកែន្លងែដល្រស្តី ចឬមិន ចេធ្វី ជីវកមមបន ្របេភទ 
ករងរែដល្រស្តី ចេធ្វីបន បុគគលែដល្រស្តី ចេនជមួយឬមិនេនជមួយ ករេគរពពីភគីជបុរស និងករទទួលយករបស់ 
ប្តីេនេពលទទួលបនេជគជ័យ។ បញ្ហ តុលយភពរ ងករងរ និងជីវតិ រមួមនភពចបំច់កនុងករបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួនបន
ល្អកនុងនមជម្ត យឬ្របពនធ និងបនទុកករងរ (Sambath L. ឆន ២ំ០១២)។
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ករព្រងីកឱកសទទួលបនករអបរ់និំងបណ្តុ ះប ្ត លស្រមបេ់កមង
្រសី េដមបេីធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវករព្រងឹងភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចច
របស់ខ្លួន

កមពុជសេ្រមចបននូវសមភពេយនឌ័រកនុងករចុះេឈម ះចូលេរៀនក្រមិត
បឋមសិក  និងមធយមសិក បឋមភូមិ បុ៉ែន្តអ្រ េបះបង់ករសិក និងអ្រ
មិនបនបញច ប់ករសិក របស់េកមង្រសីេនមនក្រមិតខពស់េនេឡីយ 
ជពិេសសភពខុសគន រ ងទី្រកុង និងជនបទ។ បនទ ប់ពីករអប់រកំ្រមិតមធយម
សិក បឋមភូមិ លទធភពទទួលបនករអប់របំន្តស្រមប់េកមង្រសីេនមន 
ក្រមិត េហយីអ្រ បញច ប់ករសិក ក៏េនមនក្រមិតែដរ។ បទ ្ឋ នសងគម 
ែដល ធ្ល ប់ផ្តល់ ទិភពឱយេកមង្របុសទទួលបនករអប់រខំពស់ជងេកមង្រសីគឺជ 
ឩបសគគស្រមប់េកមង្រសី9។ េគលគំនិតរបស់ឪពុកម្ត យែដលកំណត់ថកូន 

9  របយករណ៍ជតិេលីកទី៤ និងទី៥ ្រស្តីពីករអនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីករលប់បំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង
្របឆងំនឹងនរេីភទ 

តៃម្លវបបធម៌
មនឥទធិពល
េទេលីឥរយិបថ
េយនឌ័រ
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្រសី្រតូវជយួេធ្វកីរងរផទះ និងេមីលែថទបំ្អូនៗជឧបសគគ ងំដល់ រៈសំខន់ៃនករអប់រ ំ
ក្រមិត ឧត្តមសិក របស់្រស្តីនិងេកមង្រសី10 ។

បទ ្ឋ នសងគមេនកមពុជបនេធ្វីឱយ្រស្តនិីងេកមង្រសីឆប់េរៀបករេនវយ័េកមងជងបុរស 
ែដលឧបសគគ ងំដល់ករអប់រសំ្រមប់្រស្តផីងែដរ។ ករចូលេរៀនយតឺរបស់េកមង្រសីជង 
េកមង្របុស និងករបូកបញចូ ល គន ៃនករចូលេរៀនយតឺនិងឈប់េរៀនមុនេកមង្របុសប ្ត លឱយ 
រយៈេពលៃនករសិក ស្រមប់េកមង្រសីកន់ែតខ្លី។ េយង មករអេងកត្របជ ្រស្ត 
និងសុខភពកមពុជ (CDHS) ឆន ២ំ០១០ ្រស្តី្របមណ ១ ភគ ៤ កនុង្របេទសកមពុជែដល
មន យុចប់ពី២៥ េទ៤៩ឆន បំនេរៀបករេន យុ១៨ឆន ។ំ យុេរៀបករជមធយមគឺ 
២០,៣ឆន សំ្រមប់្រស្តេីធៀបនឹង ២២,៦ឆន សំ្រមប់បុរស។  ឥរយិបថៃនករឆប់េរៀបករ 
បន ក្រមិតឱកសេរៀនសូ្រតរបស់េកមង្រសី ខណៈែដលេរៀបកររចួ បទ ្ឋ នសងគមជ្របៃពណី 
បនត្រមូវឱយ្រស្តីទទួលបនទុកេលីករងរផទះ េមីលែថទកូំន និងមនុស ចស់ ។

សមហរណកមមេសដ្ឋកិចច ៊ ន ឆន ២ំ០១៥ ្រតូវបនរពឹំងថមនករេកីនេឡងីនូវ 
ឱកសករងរេ្រចីន ជងេនទូទងំ្របេទស ក៏បុ៉ែន្តេនែតមនក្តីបរមភចំេពះគុណភពៃន 
ករអប់របំចចុបបនននិង ករខ្វះជំនញ បេចចកេទសរបស់្រស្តកីមពុជ េ្របៀបេធៀបេទនឹងប ្ត  
្របេទសេផ ងេទៀតកនុងតំបន់។ 

បរមិណ្រគូបេ្រងៀនជ្រស្ត ីមនករថយចុះជអតិបរមិេនក្រមិតឧត្តមសិក េបី 
េធៀបេទនឹងក្រមិតអប់រមូំល ្ឋ ន។ ទំេនរទស នៈ «បុរសសមជង្រស្តី» េនកនុងករែតង ងំ 
មមុខតំែណងេនែតជរបងំស្រមប់្រគូបេ្រងៀនជ្រស្តទីទួលបនឱកសអភិវឌ ខ្លួន 

េដីមប ីទទួលយកតំែណងកនុងតួនទីមនសិទធិ សេ្រមចេន្រគប់លំ ប់ ននុ្រកមករងរៃន 
វស័ិយអប់រ។ំ

សុខភព្រស្តីមនភពល្អ្របេសរជលំ ប ់ប៉ុន្តករ្រគប្់រគងខ្លួនឯងទកទ់ងនឹង 
សុខភព បន្តពូជ និងេរឿង ៉ វផ្លូវេភទ េនមនក្រមតិ

អ្រ មរណភពម (MMR) មនករថយចុះេ្រចីនជងពក់ក ្ដ ល គឺពី៤៧២ 
កនុងចំេ ម១០០.០០០ កំេណីតរស់កនុងឆន  ំ២០០៥ រហូតដល់ ២០៦ កនុងចំេ ម 

10 របយករណ៍សិក ្រ វ្រជវស្តីពីបញ្ហ េយនឌ័រថមីៗកនុងចំេ ម្រស្ត ី េកមង្រសី និងយុវវយ័េនកមពុជ ្រកសួងកិចចករនរ ី
ឆន ២ំ០១១ 



TMB½r 8 ២.ទំនាក់ទំនង និងឥរិយាបថេយនឌ័រ

១០០.០០០ កំេណីតរស់កនុង ឆន ២ំ០១០11 ។ ថមីៗេនះ ទរកេទីបនឹងេកីតេ្រចីនជងពក់ 
ក ្ត ល បនស្រមលេនមណ្ឌ លសុខភព។ តួេលខេនះេកីនេឡងីជងពីរដង គឺពី២២% 
កនុងឆន ២ំ០០៥ ដល់៥៤% កនុងឆន ២ំ០១០។ ភគរយៃនករស្រមលកូនេ យ្រគូេពទយ 
ជំនញ ធមម ជឆមបែដលទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លពី្រកសួងសុខភិបលក៏មនករេកីន
េឡងីជងពីរដងកនុងទស វត រក៍ន្លងមកេនះ។  និនន ករវជិជមនទងំេនះរកីចេ្រមីនេឡងី 
េ យ រែតករព្រងកីមណ្ឌ លសុខភព ជពិេសសកនុងតំបន់ជនបទ ករបន្ដកមមវធីិ 
ផ ព្វផ យ និងករអប់រេំ យភន ក់ងរសុខភពភូមិកនុងតំបន់ជនបទ ស្ដីពី រៈសំខន់ 
និងតៃម្លសម្រសបកនុងមណ្ឌ លសុខភព និងករវនិិេយគរបស់្រកសួងសុខភិបលកនុង 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លឆមបបែនថម។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ឥរយិបថ របស់្រស្តីកនុងករែស្វង 
រកករពយបលមនក្រមិតទប េ យ រែតក ្ត សងគម វបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច12 ។

អ្រ ៃនករយល់ដឹងអំពីមេធយបយពនយរកំេណីតមនករេកីនេឡងីេទ្វដងពី 
ឆន ២ំ០០០ រហូតដល់ឆន ២ំ០១០ កនុងចំេ ម្រស្តេី យកនុងឆន ២ំ០១០ មន្រស្ត ី៣១% 
េ្របី្របស់មេធយបយពនយរកំេណីត។ ្របករេនះបនបង្ហ ញពីកំេណីនៃនករយល់ដឹង 
របស់ ្រស្តពីីសិទធិសុខភពបន្តពូជ សិទធិសុខភពផ្លូវភទ និងករេលីកកមពស់ជំនញចរចជ 
មួយៃដគូរបស់ពួកេគ។ ្រស្តេីនែតមនក្រមិតកនុងករ្រគប់្រគងខ្លួនឯងទក់ទងនឹងបញ្ហ ផ្លូវ
េភទ។ បញ្ហ េនះេនែតចត់ទុកជ្របធនបទែដលមនករ ម្របមដល់្រស្តភីគេ្រចីន 
មិនឱយមនករនិយយេ យេបីកចំហ13។ ែផ្អក មផនត់គំនិតសងគម ្រស្តមិីន្រតូវបនេលីក 
ទឹក ចិត្តឱយនិយយេ យចំហពីបញ្ហ ផ្លូវេភទ និងមិន្រតូវសកមមកនុងកររមួេភទេឡយី14 ។

លទធផលៃនករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០១០ បង្ហ ញថ 
ភគេ្រចីន្រស្តយីល់្រសបថ ្របពនធមនសិទធិបដិេសធមិនរមួេភទជមួយប្ដីខ្លួនកនុងកលៈេទ
សៈមួយចំនួន េហយី្រស្តភីគេ្រចីនេជឿជក់ថខ្លួនមនសិទធិ ទងំេនះកនុងកលៈេទសៈ 

មួយ ដូចជកនុងករណីែដល្រស្តី «មនករេនឿយហត់ ឬមិនមន រមមណ៍ផ្លូវេភទ»។ ករ
អេងកត ម នបន្តរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៩ បន យករណ៍ថ អនកេឆ្លីយតប 
១២% គិតថ បុរសមនសិទធិកនុងករបងខំឱយ្របពនធខ្លួនរមួេភទ15។

11 វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១០), អគគនយក ្ឋ នសុខភព ្រកសួងែផនករ, អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព 
កមពុជ ២០១០ ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

12 ករវភិគេយនឌ័រកនុងវស័ិយសុខភិបលកមពុជ ឆន ២ំ០១១, Frieson, Dr. Kate Grace
13 Department of Media Communication (2013) Let’s Talk About Sex, in DCM, Taking a Look, Cambodia 2013. 

Phnom Penh, Department of Media Communications, RUPP.
14 Nakagawa, K. (2006) More than White Cloth? Women’s Rights in Cambodia. Phnom Penh. 
15 អេងកត ម នស្តីពី អំេពីហងិ េលី្រស្តី ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៩ 
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ករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ បនរកេឃញីថ ្រស្តនិីងបុរស 
្របមណជងពក់ក ្ត ល ែដលមន យុ្រប ក់្របែហលគន យល់្រសបថ «បុរសជអនក 
សេ្រមចថ ្រតូវរមួេភទេនេពល »។

សុខភព រូបតថមភរបស់្រស្តេីនែតជបញ្ហ ធងន់ធងរេ យ្រស្ត ី២១% ែដលមន 
យុពី១៤ េទ ៤៩ឆន  ំមន ថ នភពខ្វះ រូបតថមភកនុងឆន ២ំ០០០16 ។ តួេលខេនះេសទីរ

ែតមិនមនករែ្រប្របួលកនុងឆន ២ំ០១០ (មន១៩%)17។  សងគមេនបន្តទទួល គ ល់ថ 
្រស្តមីនករលះបង់ ងំពីកុមរភព កនុងករធនថ េនេពលែដលមនករខ្វះខត រ 
្រស្តីែតង ែតផ្តល់ រែដលមនេដីមបឱីយសមជិកកនុង្រគួ រ ចបរេិភគបនែឆ្អត ជពិេស
សស្រមប់្រស្តែីដលេរៀបកររចួ។ ក៏បុ៉ែន្ត មិនមនករសិក េលីឥទធិពលេយនឌ័រកនុង្រគួ រ 
និង សមជិក្រគួ រេដីមបបីេងកីតេគលនេយបយេឡយី។

បទ ្ឋ ន និងឥរយិបថសងគមអវជិជមនទកទ់ងនឹងេរឿង ៉ វផ្លូវេភទរបស់្រស្តីេនែត
បន្តរមួ ចំែណក ឱយមនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ខពស់កនុងចំេ ម្រស្តី

ភគរយ ៃន្រស្តីកនុងចំេ មមនុស េពញវយ័ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់មន
ករេកីនេឡងីពី ៣៨% េនកនុងឆន ១ំ៩៩៧ េទ ៥៣% េនកនុងឆន ២ំ០១៤។ តួេលខេនះ 
គឺខពស់ ជងតួេលខជមធយមេនកនុងតំបន់ែដលមនពី ៣២េទ៣៥%� និង ចប ្ត លមក
ពីក ្ត ជីវ ្រស្តរបស់្រស្តមីនភពអំេ យផលកនុងករឆប់ទទួលបននូវករឆ្លងនិង
េ យ រភពទន់េខ យរបស់ពួកេគ ្រពមទងំកង្វះសិទធិអំ ច កនុងករចរចពីសុវតថិភព
ផ្លូវេភទ។ 

េគលគំនិតនិងបទ ្ឋ នសងគមបនគូសបញជ ក់អំពី រៈសំខន់ៃនភពេ ម ះ្រតង់កនុង
ចំណង ពហ៍ពិពហ៍និងសីលធម៌ទក់ទងនឹងកររមួេភទកនុងចំេ ម្រស្តនិីងេកមង្រសី 
ក៏ដូច ជករ ងំ្រស្តមិីនឱយយល់ដឹងអំពីអ្វីែដលទក់ទងនឹងកររមួេភទ និងសថិតេនេ្រកម
ករបងគ ប់បញជ ជេដីម។ បុរស្រតូវបនេគរកេឃញីថ មនចំណង់និងត្រមូវកររមួេភទ 
ខ្ល ងំជង្រស្តី េហយីបទពិេ ធន៍កនុងកររមួេភទ្រតូវបនកត់សមគ ល់ថ មន រៈសំខន់កនុង 

16 វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១០), អគគនយក ្ឋ នសុខភព ្រកសួងែផនករ, អេងកត្របជ ្រស្ត 
និងសុខភពកមពុជ ២០១០ ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

17 វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ (ឆន ២ំ០១០), អគគនយក ្ឋ នសុខភព ្រកសួងែផនករ, អេងកត្របជ ្រស្ត 
និងសុខភពកមពុជ ២០១០ ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។
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ករកំណត់ភពជបុរស។ បទ ្ឋ ន និងេគលគំនិតសងគមទងំេនះ រមួទងំ 
ថ នភពជទូេទ របស់្រស្តីែដលមនក្រមិតទបជងបុរស គឺជឧបសគគ ងំ

ដល់លទធភពរបស់្រស្តី កនុង ករចរចពីលកខខណ្ឌ ៃនកររមួេភទ រមួទងំករេ្របី
្របស់េ្រ មអនម័យផងែដរ។ 

ករទិញេស កមមផ្លូវេភទ គឺជបញ្ហ ែតមួយដូចគន ស្រមប់បុរស េយង 
មករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជឆន ២ំ០១០ បុរសេ្រចីនជង 

មន ក់កនុងចំេ មបុរស១០នក់ (១១%) យុពី ១៥េទ ៤៩ឆន  ំទិញេស
កមមផ្លូវេភទេនកនុងឆន មុំនករអេងកត េហយីមនបុរស១,៦% ែដលមនទំនក់
ទំនងៃដគូរមួេភទេ្រចីនេនកនុងឆន មុំនករអេងកត។ េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវ
ថមីៗេនះេនក្លឹបកម ន្តែដលបុរសចូលចិត្តេទកនុងតំបន់ទី្របជំុជន បន 
រកេឃញីថ អ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍មន១,៦% កនុងចំេ មអតិថិជន
ជបុរសរបស់្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ។

្រស្ដីទទួលបននូវ
ផល្របេយជន៍
កន់ែតេ្រចីនេឡងី
ពីសិទធិ និងេសរភីព
របស់ខ្លួន។
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ជទូេទ លទធភពរបស់្រស្តេីនមនក្រមិតកនុងករចរចពីសុវតថិភពកនុងកររមួេភទ 
និងករេ្រប្ីរបស់េ្រ មអនម័យ េនកនុងបរបិទៃនករទិញលក់េស ផ្លូវេភទ (មកពីភពភ័យ 
ខ្ល ចេកីតមនអំេពីហងិ  និងករចង់បន្របក់) ឬទំនក់ទំនងសង រ និង ពហ៍ពិពហ៍ 
(មកពីទំនក់ទំនងរ ងករមិនេ្របី្របស់េ្រ មអនម័យជមួយនឹងភពេ ម ះ្រតង់ និង 
ករេជឿជក់)។

ករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជបនបង្ហ ញថ្រស្តី៨៥,១% និង 
បុរស៧២,៥% េនចេន្ល ះ យុពី១៨ឆន ដំល់ យុ២៤ឆន  ំេហយី្រស្ត៧ី៧,៩% និង 
បុរស៦៨,៩% ែដលមន យុពី១៣ឆន  ំដល់ យុ១៧ឆន  ំយល់្រសបថ «បុរសមនត្រមូវ
កររមួេភទេ្រចីនជង្រស្ត»ី។ កនុងចំេ ម ្រស្តនិីងបុរសទងំេនះ យុចប់ពី១៨ឆន  ំ
ដល់២៤ឆន  ំមន៦៧,៩%ជ្រស្ត ីនិង៧១,៤%ជបុរស ែដលេជឿជក់ថ «្រស្តែីដលមន 
េ្រ ម អនម័យ មខ្លួនងយទទួលកររមួេភទ» ។ កនុងចំេ មេនះមន្រស្តី ៦២ភគរយ 
និងបុរស៦៩,២ភគរយ ែដលមន យុចប់ពី១៣ឆន  ំដល់១៧ឆន  ំបនយល់្រសបនឹងករ 
រក េឃញីខងេលី។

ឥរយិបថេឆព ះេទរកតួនទីេយនឌ័រកនុងករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទ និងអំេពីហងិ េលីៃដគូសនិទធ
ន ល្រតូវបនពិភក ផងែដរេលីសមសភគៃនករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលី 

កុមរេនកមពុជ។ ្រស្តនិីងបុរសវយ័េកមងមួយចំនួនមនករទទួលយកមតិេយបល់ខុសៗគន
ថ ្រស្តីែដលមនេ្រ មអនម័យ មខ្លួន ងយទទួលយកកររមួេភទ ភគេ្រចីនជ្រស្តី្របកប 
របរផ្លូវេភទ។ អនកចូលរមួវយ័ចំ ស់ទងំពីរេភទបនសំែដងមតិរបស់ខ្លួនថ ្រស្តែីដល ក់ 
េ្រ ម អនម័យ មខ្លួន ច្រតូវបនប៉ះពល់ដល់េករ ្ត ិ៍េឈម ះរបស់ពួកគត់ ដូចេនះសិទិធកនុង
ករករពរខ្លូនពីករឆ្លងជំងឺ និងមនៃផទេពះពិតជមន រៈសំខន់ខ្ល ងំ ស់។ 

អំេពហិង េល្រស្តីេនែតរកី ល ល និង្រតូវបនអតឱ់ន ប៉ុែន្តែផនករសកមមភព 
ជតិ ស្ដីពីករទប់ ក តអំ់េពហិង េល្រស្តី ទី២ បនបង្ហ ញអំពីឱកសកនុងករកត ់
បនថយអំេពហិង េល្រស្តី

សថិតិស្ដីពីអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីែដលជសូចនករចបស់ ស់មួយៃនវសិមភពេយនឌ័រ 
បនបង្ហ ញពីអ្រ េ្រប ៉ឡង់ខពស់ៃនអំេពីហងិ កនុង្រគួ រេនកមពុជ។ ករអេងកតរបស់ 
្រកសួងកិចចករនរឆីន ២ំ០០៩ បនរកេឃញីថ ទំនក់ទំនងវសិមភពេយនឌ័របនចក់ឬស
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យ៉ងេ្រជ េ យមនករ្រគបដណ្ដ ប់និង្រគប់្រគងេ យបុរស ែដលជករបន្តេធ្វីឱយ 
ឥរយិបថ របស់បុរសនិង្រស្តីជេ្រចីនងយទទួលយកករេ្របី្របស់អំេពីហងិ ។

ករអេងកត ម នបន្តរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៩ អនកេឆ្លីយតបមួយចំនួន 
តូចយល់េឃញីថ អំេពីហងិ ជសកមមភពែដល ចទទួលយកបន ែដលចំនួនអនកេឆ្លីយ 
តប េនះតិចជងកលពីឆន ២ំ០០៥។ មនករចង្អុលបង្ហ ញមួយចំនួនថ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
េលីកកមពស់ករយល់ដឹងពីសិទធិ្រស្ត ីបនបេងកីនចំេណះដឹងអំពីទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ  ទំនក់ 
ទំនងេយនឌ័រេទនឹងចបប់។

ករអេងកត ម នបន្តរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៩ បនរកេឃញីផងែដរថ 
បុរស ៣០% េជឿជក់ថ ្របេភទៃនអំេពីហងិ ជក់ ក់មួយចំនួនែដលគំ មកំែហងដល់
យុជីវតិ18 គឺេពលខ្លះ ចទទួលយកបន។ ករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរ 

េនកមពុជក៏បនបង្ហ ញផងែដរថ ្រស្តី១នក់កនុងចំេ ម៣នក់ ែដលមន យុពី១៣ ឆន  ំ
ដល់ ១៧ឆន  ំនិង្រស្តមីន ក់កនុងចំេ ម្រស្ត៣ីនក់ ែដលមន យុពី ១៨ េទ ២៤ឆន  ំ
យល់្រសបថ ប្ដី ច យដំ្របពនធរបស់ខ្លួនកនុងកលៈេទសៈមួយ ឬេ្រចីន19។  បុរស២នក់កនុង 
ចំេ ម៥នក់ ែដលមន យុពី១៣ឆន  ំដល់ ១៧ឆន  ំនិងេ្រចីនជង១នក់កនុងចំេ ម 
៣នក់ ែដលមន យុពី១៨ឆន  ំដល់ ២៤ឆន យំល់្រសបថប្តី្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ េលី ងគកយ
ម្តងមក ល។ ្រស្ត៧ីនក់កនុងចំេ ម១០នក់ និងបុរស៣/៤េជឿជក់ថ ្រស្តគួីរអត់ឱនដល់ 
ករ ្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ េដីមបី ចរស់េនជមួយគន កនុង្រគួ រ។

សំណួរេនកនុងករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជថេតី ្រស្តគួីរអត់
ឱនដល់ករ្រប្រពតឹ្តអំេពីហងិ ឬេទេដីមបី ចរស់េនជមួយគន កនុង្រគួ រេនះ គឺមន 
ចេម្លីយខុសគន េទ មតំបន់។ ្រកុម្រស្តែីដលរស់េន ជធនីភនំេពញបនយល់្រសបដូចគន  
ពីេ្រពះ ចេធ្វីឱយមនករែលងលះ និងប៉ះពល់ដល់អនគតកូនេទៀតផង។ ជមួយគន  
េនះែដរ ្រស្តីេនកនុងេខត្តៃ្រពែវងបនបដិេសធកររកេឃញីខងេលី។ បុរសវយ័េកមងភគេ្រចីន 
បនបដិេសធអំពីកររកេឃញីេនះ េ យេលីកេឡងីថមិនប៉ះពល់ដល់សុភមងគលេនះេទ 
ចំែណកឯបុរសវយ័ចំ ស់ យល់េឃញីថ ករអត់ឱនដល់ករ្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ េដីមបី ច 

18 ្របេភទៃនអំេពីហងិ ដ៏ធងន់ធងរបំផុតមនដូចជ ករ យដំ ករគំ មកំែហងេ យេ្របីកបិំត ឬកបិំតផគ ក់ ដុត ឬេ្រ ច 
និងជះទឹក សីុត ចក់នឹងកបិំត ឬបញ់នឹង្រគប់កេំភ្លីង ជេដីម។

19 មនករទទួល គ ល់ថ ប្ដី យ្របពនធេនេពលែដល្របពនធេចញេទេ្រកមិនបន្របប់ មិនបនេមីលកូន េឈ្ល ះជមួយប្តី 
មិន្រពមរមួេភទជមួយប្តី ឬេធ្វីម្ហូបមិនឆង ញ់។
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រស់េនជមួយគន កនុង្រគួ របន គឺមិន ចទទួលយកបនេឡយី។ ទងំេកមង្របុស និងេកមង
្រសីមនករ្រពួយបរមមណ៍ថ កូននឹង ចែបកគន ្របសិនេបីឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគមិន 
អត់ធមត់ ទក់ទងនឹងអំេពីហងិ ។

េនកនុងករសិក របស់កមមវធីិភពជៃដគូស្រមប់ករទប់ ក ត់20 បុរសែដល្រប្រពឹត្តិ 
អំេពីរេំ ភេសពសនថវៈបនឱយដឹងថ មូលេហតុជំរុញឱយមនកររេំ ភេសពសនថវៈ 
គឺេ យ រែតពួកេគចង់្រប្រពិត្តអំេពីេនះ ពួកេគមនសិទធិកនុងករេធ្វីរេបៀបេនះ ជករ 
កម ន្តសបបយ ឬគិតថេនះគឺជករ ក់ទណ្ឌ កមមដល់្រស្តី។ មនបុរសតិចតួច ស់ែដល 
ទទួលផលវបិកឬទណ្ឌ កមមផ្លូវចបប់េ យ រវបបធម៌ និទណ្ឌ ភព។ េនះជករខ្វះខតកនុង
ករ ក់ទណ្ឌ កមមផ្លូវចបប់ ឬសងគម ឬករ ក់េទសេលីបុរស រមួជ មួយនឹងផនត់គំនិតែដល 
ថ ្រស្តមួីយចំនួន «មិនល្អ» េហយីសមនឹងទទួលទណ្ឌ កមមែបបេនះ បនេធ្វីឱយឧ្រកិដ្ឋកមម 
ទងំេនះេនបន្តេកីតមន ។

េគលគំនិតកនុងចំេ មជនរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ ែដលគិតថ ពួកេគជអនក 
បងកអំេពីហងិ េនះេឡងីឬពួកេគេធ្វីអ្វីមួយខុស បនបពឈប់ជនរងេ្រគះទងំេនះមិនឱយ 
យករណ៍ពីបទឧ្រកិដ្ឋេនះេឡយី។ ្រស្តទីទួលរងករ ក់សមព ធេ យ រែត កបបកិរយិ 
ែដលពួកេគ្រតូវែតអត់ធមត់ និងមិន្រតូវ្របប់នរ មន ក់ឱយដឹងពីអំេពីហងិ  ជពិេសសេន 
កនុង្រគួ រ ដូចជកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ឬ្រកុម្រគួ រ។ អន្ត គមន៍េគលនេយបយ 
ស្ដីពីករផ្ដល់េស  ្រតូវពិចរ ពីឥទធិពលៃនអំ ចរ ង្រស្តនិីងបុរសជសមជិកកនុង 
្រគួ រ និងកនុងរង្វង់្រគួ រេដីមបផី្ដល់េស ដល់ជនរងេ្រគះ្របកបេ យ្របសិទធភព។

អនកអនុវត្តចបប់និង ជញ ធរពក់ពន្ឋ័បនេ្របី្របស់ផនត់គំនិតេយនឌ័រ កនុងករចត់ែចង 
ករណីហងិ ជជងករអនុវត្តចបប់។ 

្រស្តីែដលទទួលបនមុខតំែណងេនកនុងករេធ្វេសចក្ដីសេ្រមចជ ធរណៈមន
ករេកនេឡង ប៉ុែន្តេន ែតមនចំនួនតិចេបេធៀបនឹងចំនួនបុរស

មផ្លូវចបប់្រស្តមីនសិទធិេសមីបុរសទក់ទងនឹងករចូលរមួកនុងវស័ិយនេយបយ។ 
យ៉ង ក៏េ យ ក៏េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្ដង ្រស្ត្ីរបឈមនឹងករេរសីេអីងេ យផទ ល់ 

20 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang (2013) Why do some men use violence 

and how can we prevent it? Bangkok: UN Women.
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និងេ យ្របេយល េ យ រែតផនត់គំនិតសងគមបន ក់សមព ធឱយ្រស្ត ី
សថតិេនេ្រកមបងគ ប់ និងមិនសូវបនបង្ហ ញពីគំនិតេយបល់របស់ខ្លួនជ 
ធរណៈ។ េ យ រែតេគលគំនិតទងំេនះ ករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុង 

វស័ិយនេយបយ េនមនក្រមិត េ យមន្រស្តី ២០% ជសមជិករដ្ឋសភ 
និងមន្រស្ត ី  ១៤% ជសមជិក្រពឹទធសភ។ ចំនួនេនះបនេកីនេឡងីកនុង 
២ទស វត រក៍ន្លងមក ែតេទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ចំនួនតំ ង្រស្តេីន 
មនក្រមិតេនេឡយី ។ 

ជមួយគន េនះែដរ ្រស្តេីនថន ក់ដឹកនឃុំ ំសងក ត់មនករេកីនេឡងី 
បុ៉ែន្តចំនួនេនះេនតិចេនេឡយី ែដលមិន ចមនឥទ្ឋិពលេទេលីករេធ្វី 
េសចក្តី សេ្រមចសំខន់ៗ។ ចំនួនតិចតួចេនះប ្ត លមកពី គណបក  
នេយបយ មិនបន ក់ចំនួន្រស្តឈីរេឈម ះ និង្របជពលរដ្ឋទូេទពំុទន់ 
ទទួល គ ល់េពញេលញេលី ករដឹកនរំបស់្រស្តី។

ករផ្ល ស់ប្ដូរ
ឥរយិបថនមំកនូវ
ករេកីនេឡងី
ៃនករចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនរបស់
េកមង្រសី
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ផនត់គំនិតសងគមែដលថ ្រស្តមីនលកខណៈមិន្រគប់្រគន់កនុងករចូលរមួកនុងវស័ិយ 
នេយបយេនែតមន ែដលជមូល ្ឋ នមួយកនុងករេធ្វីឱយ្រស្តកី្ល យជមនុស បនទ ប់បន  ំ
និង ្រតូវបនែបងែចកេនកនុងមុខតំែណងេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចេនមនក្រមិត។ ជំេនឿជ 
្របៃពណី ែដលមិនបនឱយតៃម្លេលីសមតថភព និងសក្ដ នុពលរបស់្រស្ត ីគឺជឧបសគគែដល 
ងំ កនុងករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់្រស្ត។ី ្របករេនះពិតជេកីតមនស្រមប់្រស្តវីយ័េកមង

ែដល េជឿថ ពួកេគមិនសូវមនសមតថភពដូចបុរស េហយីមិនសូវសក្តិសមកនុងមុខតំែណង
សំខន់ៗកនុងវស័ិយនេយបយនិងអភិបលកិចច21 ។ ជទូេទ ្រស្តីមនបទពិេ ធន៍តិចកនុង
ភពជអនកដឹកន ំករ្រគប់្រគងនិងកនុងវស័ិយនេយបយ។ 

ករគ្ំរទ និងករជំរុញេលីកទឹកចិត្តពីសមជិក្រគួ រ និងសហគមន៍ គឺជក ្ត សំខន់
កនុងករព្រងឹងករចូលរមួរបស់្រស្តេីនកនុងវស័ិយ ធរណៈ22។ ករេរសីេអីងេលី្រស្តេីធ្វីឱយ 
ប៉ះពល់ដល់សមតថភពទទួល បនមុខតំែណងរបស់្រស្តីកនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ។

ករប្រញជ បេយនឌ័រ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ ជសកមមភពគន្លឹះជ ទិភព ៃនកមមវធីិ
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បុ៉ែន្តករប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវស័ិយេផ ងៗជេ្រចីន
មិន ទន់បនល្អ្របេសីរេ យ រ ករេប្តជញ ចិត្ត និងករគ្ំរទេផ ងៗេទៀតរមួទងំបេចចកេទស 
និងថវកិេនមនក្រមិត។ 

្រស្តីសថិតេនកនុង្រកុមែដលងយរងេ្រគះ ្របឈមនឹងករេរ សេអងកនែ់តខ្ល ងំ 
ប៉ុែន្ត បញ្ហ េនះពំុទនប់នយកមកពិចរ ឱយបនល្អិតល្អនេ់នកនុងករពិភក  
អំពីេគលនេយបយ

្រស្តី និងកុមរែីដលសថិតកនុង្រកុមបត់បង់ឱកស ឬងយរងេ្រគះ ដូចជពិករ ចស់ជ  
ជនជតិេដីមភគតិច និង្រកុម្រស ញ់េភទដូចគន ជេដីម ជេរឿយៗ្របឈមនឹងទ្រមង់ 
ជេ្រចីនៃនករេរសីេអីង។ ភពងយរងេ្រគះកន់ែតមនករេកីនេឡងី េ យ រ ថ នភព 
សងគម េសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ។ លទធភពរបស់្រស្ត ីកនុងករទទួលបនេស សុខភិបល 
មូល ្ឋ ន េស អប់រ ំនិងេស ផ្លូវចបប់ គឺមនករជប់ពក់ព័នធយ៉ងខ្ល ងំេទនឹង ថ នភព
េសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ។ ្រស្ដែីដលមនភពងយរងេ្រគះជួបករលំបកកន់ែតធងន់ធងរកនុង 

21 Ministry of Women’s Affairs (2011) Report on Study of emerging gender issues among 
women, girls and youth in Cambodia. Phnom Penh.

22  Ibid.



TMB½r 16 ២.ទំនាក់ទំនង និងឥរិយាបថេយនឌ័រ

ករែស្វងរកករងរសមរមយ េ យ រករេរសីេអីងេលីេភទ ពិករភព និង្របវត្តិជតិកំេណីត 
និងលទធភពទទួលបនេស ននរបស់ពួកេគេនមនក្រមិត។ េដីមបគី្ំរទដល់ករផ្ដល់ភព
អង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ីវធិនករផ្លូវចបប់ជក់ ក់ និងក្រមិតេគលនេយបយ 
ដូចជវធិនករជវជិជមន និងចំណុចេ  គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់កនុងករធនឱយមនករ 
បញចូ ល្រស្តីមកពី្រកុមបត់បង់ឱកសេទកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងឯកជន។ 

ផនត់គំនិតសងគម បន ក់គំនបេលី្រស្តែីដលមន្របវត្តិខុសៗគន  ដូចជវណ្ណៈ យុ 
ពិករភព ជតិពិនធុ និងនិនន ករផ្លូវេភទ។ ត្រមូវករខុសៗគន របស់្រស្តែីដលមនភពងយ 
រងេ្រគះទងំេនះ ទទួលបនករយកចិត្តទុក ក់េនមនក្រមិតេនេឡយី។ ករ្រ វ្រជវ 
ែផ្អក មភស្តុ ង គឺមន រៈសំខន់ ស់កនុងករជំរុញឱយមនករយកចិត្តទុក ក់ដល់
ល់ករបេញចញមតិ និងករេលីកេឡងីនូវបញ្ហ របស់ពួកេគ និងេដីមបធីនឱយមន 
ករេឆ្លីយតប ក្រមិតេគលនេយបយសម្រសប។ កង្វះខតទិននន័យ និង សថិតិចបស់ ស់េន 
កនុងករវភិគសីុជេ្រមពីភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគេធ្វីឱយអនក ក់ែតងេគលនេយបយ 
មិន ចេធ្វីអន្ត គមន៍ដល់ ល់បញ្ហ េកីតេឡងី្របកបេ យ្របសិទធភពេនះេឡយី។

ករេរសីេអីងេលី្រស្តបី្តូរេភទ និង្រសី្រស ញ់្រសី ្រតូវបន យករណ៍មកថ ជេរឿង 
ដែដលមួយេកីតមនជញឹកញប់23។ ្រកុមអនក្រស ញ់េភទដូចគន  ជពិេសស ្រសី្ត 
្រស ញ់្រសី្ត ្រតូវបនបងខំឱយេគរព មផនត់គំនិតសងគមែដលេរសីេអីងចំេពះអនកែដលសថិត
េនេ្រកបទ ្ឋ នសងគម ។ ករផត់េចញេ យ សមជិក្រគួ រ និងសហគមន៍បេងកីនភព
ងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចចដល់អនកទងំេនះកន់ែតខ្ល ងំ និង ងំនូវលទធភពទទួលបន
េស សុខភិបល។ ពូកេគបន្របឈមនឹងទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងយ៉ងេ្រចីន ែដល ចបងខំ

ឱយពូកេគសេ្រមចចិត្តេធ្វីករជអនករកសីុផ្លូវេភទ។ ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងពីសងគមគឺជ 
ឧបសគគ ដ៏ចមបងមួយ េហយីករបេញចញមតិរបស់ពួកេគពំុទន់្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់កនុង
កិចចពិេ្រគះេយបល់េលីេគលនេយបយ ធរណៈេនេឡយី24  ។

23 Jarrett  Davis, H. L. ,2014, “More than gender: A baseline study of transgender persons in the Phnom Penh sex 
industry”. Phnom Penh: LOVE146

24 Vicente S. Salas, MD, MPH, and Srun Sorn, 2013, An Exploration of Social Exclusion of Lesbians, Gay and 

Transgender Persons in Families and Communities in Some Areas of Cambodia and Their Ways of Coping”, Phnom 

Penh: SPCU-CARD Press



TMB½r 17២.ទំនាក់ទំនង និងឥរិយាបថេយនឌ័រ

្រស្ត ីនិងេកមង្រសី ជពិេសស្រកុម្រស្តែីដលងយរងេ្រគះ ដូចជ្រស្ត្ីរក្ីរក ្រស្តេីមម៉យ 
្រស្តពិីករ ្រស្តមីនបនទុកេ្រចីនកនុង្រគួ រ ចស់ជ  ជនជតិេដីមភគតិចជេដីម ្របឈម 
នឹងឧបសគគជេ្រចីន បុ៉ែន្តករេឆ្លីយតបេគលនេយបយ ែផនករសកមមភព និងកមមវធីិ 
េដីមប ីេ ះ្រ យនិងេឆ្លីយតបបញ្ហ ទងំេនះេនមនក្រមិត។

្រស្ត(ី យុពី១៥-៦៤ឆន )ំែដលមនករងរេធ្វីទូទងំ្របេទសកមពុជមន(៥៣%) 
និងេ្រចីន ជងេនះេនកនុងតំបន់ជនបទ (៦៣%)។ ្រស្តីទងំេនះេធ្វីករេនកនុងវស័ិយចមបងៗ 
(primary) ដូចជ វស័ិយកសិកមម វស័ិយៃ្រពេឈ ីនិងវស័ិយជលផល ែដល្រតូវបនកំណត់
មរយៈផលិតភពទប េហយីទទួលបនមកវញិនូវ្របក់កៃ្រមទបស្រមប់្រស្តី25 ។ 

្រស្តរីស់េនកនុងតំបន់ជនបទ ្របឈមនឹងលទធភពទទួលបននូវធនធនសំខន់ៗ ដូចជ 
ចំេណះដឹង ជំនញ បេចចកេទស និងេស េផ ងៗស្រមប់ផលិតផលកសិកមម េ យ រផនត់ 
គំនិតសងគមែដលេរសីេអីងេលី្រស្ត។ី ករទទួលបនកមមសិទ្ឋិដីធ្លីរបស់្រស្តេីនមនក្រមិត 
(្រស្តី១៨%)26 េហយី្រស្តីមួយចំនួនតូចមនលទធភពទិញដីេ យេ្របី្របស់េឈម ះរបស់ខ្លួន 
េ យ រែតបទ ្ឋ នសងគម ឧបសគគហរិញញវតថុ និងនីតិវធីិរដ្ឋបល។ េទះជយ៉ងក៏េ យ 
ក៏ផលប៉ះពល់ៃនផនត់គំនិត និងឥរយិបថសងគមេទេលីតួនទីនិងបទពិេ ធន៍របស់្រស្ត ី
មិន ្រតូវបនចង្រកងជឯក រឱយបន្រតឹម្រតូវេឡយី ដូេចនះបញ្ហ ត្រមូវករ និងករបេញចញ
មតិរបស់្រស្តីក៏មិន្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំ និងេឆ្លីយតបកនុងេគលនេយបយែដរ។

្រសី្ត្រក្ីរកជេម្រគួ រែដលមនអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រក្ីរកចំ ត់ទី១មនចំនួន 
៣៧,៦%  និង្រសី្ត្រក្ីរកជេម្រគួ រែដលមនអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រក្ីរកចំ ត់ថន ក់
ទី២ មនចំនួន៣១.៤%។ ផនត់គំនិត និងឥរយិបថសងគមទក់ទងនឹងតួនទីរបស់បុរស ្រស្តី 
បនេធ្វីឱយមនផលប៉ះពល់ែថមេទៀត េនេពលែដលមនេ្រគះទឹកជំនន់េកីតេឡងី។ 
្រស្តភីគ េ្រចីនមិន ចចកេចលផទះនិងេបះបង់សមជិកកនុង្រគួ របនេឡយី េហយីក៏ 
មន ករលំបកកនុងករេធ្វីបម្ល ស់ទី េ យ រែតបនទុកករងរ និងករទទួលខុស្រតូវេទ្វដង។ 
បញ្ហ ខងេលីេនះ េធ្វីឱយ្រស្តងីយរងេ្រគះេ្រចីនជងបុរស េនេពលែដលមនករែ្រប្របួល 
កសធតុេកីតេឡងី ជពិេសសេ្រគះទឹកជំនន់។ ្របករេនះទមទរ ឱយមនករយកចិត្ត

ទុក ក់េនក្រមិតេគលនេយបយមួយ េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងពីករែចករែំលកករងរ 

25 National Institute of Statistics, Ministry of Planning (2012) Cambodia Socio-Economic Survey. Phnom Penh.
26  National Institute of Statistics, Ministry of Planning (2012) Cambodia Socio-Economic Survey. Phnom 

Penh.
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ផទះ សែមបងកនុង្រគួ រ្របកបេ យសមធម៌27 ។

្រស្តមីនៃផទេពះមួយចំនួន មនភពងយរងេ្រគះែថមេទៀតកនុងករទទួលបនេស  
សុខភពេនេពលែដលមនទឹកជំនន់េកីតេឡងី និងមនករលំបកកនុងករេធ្វីដំេណីរេទ 
មណ្ឌ លសុខភព ែដលេធ្វីឱយ្រស្ត ីកន់ែត្របឈមេទនឹង និភ័យបែនថមេទៀត កនុងេពល 
ែដល្រស្ត្ីរតូវស្រមលកូនេនផទះ28។ េនេពលែដលមនករែ្រប្របួល កសធតុេកីតេឡងី 
្រស្ត ីនិងកុមរងីយទទួលរងផលប៉ះពល់ែដលេកីតេឡងីពីជំងឺឆ្លង មទឹកជំនន់ ងំសងួត 
ដូចជជំងឺែភនក្រកហម េសីែសបក គរូស េ យ រែតកយសមបទេខ យ ខ្វះអនម័យ 
ខ្វះទឹក ្អ តេ្របី្របស់ កនុងខណៈេពលែដល្រស្តជីអនកែថទផំទះ និង្រគូ រ រឯីបុរសជអនក 
រកចំណូលខងេ្រកផទះ។

េ យ រែត្រស្តី្រតូវបនេគទទល គ ល់ថ មនតួនទី ចំេណះដឹង ្រពមទងំករទទួល 
ខុស្រតូវរចួេ្រសចេទេហយីេនកនុងែផនកថមពល អនម័យ ករ្រគប់្រគងកកសំណល់ និង 
ករបងកបេងកីនផលជំុវញិផទះេនះ ដូេចនះ្រស្តសីថិតកនុង ថ នភពល្អបំផុតមួយកនុងករជួយកត់ 
បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ។ ករទទួល បនព័ត៌មន្របកបេ យសមធម៌ និង 
អតថ្របេយជន ៍ េផ ងៗេទៀតរបស់ពួកគត់ ចេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវជីវភពរស់េន ដូចជ 
សុខភព្រគួ រ រូបតថមភ ករអប់រ ំនិងជចុងេ្រកយ ចចូលរមួកត់បនថយផល 
ប៉ះពល់ ែដលប ្ត លពីករែ្រប្របួល កសធតុចំេពះ្រកុម្រគួ រ ក៏ដូចជសហគមន៍ 
ទងំមូល េដីមបកីត់បនថយគម្ល តេយនឌ័រេនកនុងេគលនេយបយ។

ជនជតិភគតិចែដលេ្របី្របស់ភ កំេណីតរបស់ពួកេគ ទទួលបនករចូលរមួកនុង
អភិបលកិចចមូល ្ឋ ន ករអប់រ ំព័ត៌មន ស្តីពីេមេ គេអដស៍ និងសុខភពបន្តពូជេនមន 
ក្រមិតេនេឡយី។ ខណៈែដល មណ្ឌ លសុខភព េរៀន្រតូវបនបេងកីតេឡងី បុ៉ែន្តជ 
េរឿយៗ មនបុគគលិកមិន្រគប់្រគន់ឬ មិនមន លទធភពេធ្វីទំនក់ទំនងជមួយជនជតិេដីម
ភគតិចទងំេនះ ។

27 របករណ៏សិក ពីករ ្ត រេឡងីវញិេ្រកយទឹកជំនន់របស់គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យឆន ២ំ០១៤
28  Ibid.
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«លកខណៈឯកជន» បន្តក្រមតិេសរភីពរបស់្រស្តី កនុងករេធ្វអន្ត គមនេ៍នកនុង 
បញ្ហ ្រគួ រ 

ផនត់គំនិត និងឥរយិបថសងគមេនែតផ្ដល់បុព្វសិទធិដល់បុរសេសទីរ្រគប់ទិដ្ឋភពៃនជីវតិ 
រស់េនកនុង្រគួ រនិងសងគម។ បញ្ហ េនះបនផ្តល់ផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ជីវតិរស់េន 
របស់្រស្តីផងែដរ។ ទស នៈបនេលីកេឡងីថ បុរសគួរេធ្វីជអនកដឹកន ំនិងជអនកករពរេន
ែតបន្តមនេនកនុងសងគម។ ករសិក របស់អងគករេយនឌ័រ និងអភិវឌ ន៍កមពុជឆន ២ំ០១០ 
បនបញជ ក់ថ បុរសមួយចំនួន្របកន់នូវេគលគំនិតថ បុរសគួរបំេពញតួនទីជេម្រគួ រ 
ជអនកផគត់ផគង់ហរិញញវតថុកនុង្រគួ រ និង្រគប់្រគង្រស្ត។ី ជធមម ករែដល្រស្តឱីយបុរសមន 
បុពធសិទធិ ្រគប់្រគងេលី្រស្តីក៏ជបញ្ហ មួយផងែដរ។ វធិនករេឆ្លីយតបេដីមបឱីយមនករផ្ល ស់ប្តូរ
ជវជិជមនៃនភពជបុរស កនុងជីវតិឯកជនមន រៈសំខន់ ស់កនុងករេធ្វីឱយសេ្រមច 
បននូវ ទំនក់ទំនងែដលមនករេគរពគន េទវញិេទមក។

្រស្តមួីយចំនួនមិនមនទំនុកចិត្តេលីសមតថភពរបស់ខ្លួនេ យ រែតផនត់គំនិត 
និងឥរយិបថសងគម។ មករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០១០ បន 
បង្ហ ញថ ្រស្តីភគេ្រចីនមិនេជឿថ ្របពនធគួរមនសិទធិបេញចញមតិេយបល់របស់ខ្លួនេឡយី។ 
ករសិក របស់កមមវធីិភពជៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ឆន ២ំ០១៣ ក៏បនរកេឃញីផងែដរថ 
មនបុរស ៦២.៦% និង្រស្តី ៥៧.១% យល់្រសបថ បុរសគួរជអនកសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ
្រគប់បញ្ហ ្រគួ រទងំអស់ េហយីបុរសនិង្រស្តេីជឿថ បុរសមនសិទធិេធ្វីជអនកសេ្រមចចិត្តដ៏
សំខន់កនុង្រគួ ររបស់ខ្លួន29 ។ ករពឹងែផ្អករបស់្រស្តីេលី ្វ មីេនកនុងករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមច 
កនុងវស័ិយឯកជនមិន ចេមីលេឃញីេឡយី ក៏បុ៉ែន្តបនឆ្លុះបញច ងំពីក្រមិតៃនភពក្ល ន 
និងភពេជឿជក់របស់្រស្តី កនុងករចូលរមួេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ។

ពហ៍ពិពហ៍េ យបងខំេនែតេកីតមន េហយីេនេពលែដលបនេរៀបករជប្តី្របពនធ 
មនករ ក់សមព ធយ៉ងខ្ល ងំេលីពួកេគឱយរក ឱយបននូវចំណង ពហ៍ពិពហ៍។ េទះជ 
យ៉ង ក៏េ យ ក៏ កបបកិរយិចំេពះ ពហ៍ពិពហ៍មនករផ្ល ស់ប្ដូរ េហយីភគរយៃន
្រស្តីែដល្រគួ ររបស់ខ្លួនបនេរៀបចំ ពហ៍ពិពហ៍ មនករធ្ល ក់ចុះពី៥១% កនុងឆន ២ំ០០០ 
េទ៣៥%កនុងឆន ២ំ០០៥30 ។ ទម្ល ប់ៃនករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ពីវយ័េកមងេនែតេកីតមន 

29 អេងកត ម នស្តីពីអំេពីហងិ េលី្រស្តី ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៩
30 អេងកតវទិយ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០០៥
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េហយីឪពុកម្ដ យមួយចំនួនបន ក់សមព ធេលីកូន្រសីឱយេរៀបករជមួយបុរសែដលគត់ 
បនេ្រជីសេរសី ងំពីនងេនេកមង។

ករែលងលះ គឺ្រតូវបនចត់ទុកថជទេង្វីដ៏គួរឱយេអៀនខម ស់ ជពិេសស្របសិនេបី 
្រស្តជីអនកេផ្ដីមគំនិតែលងលះ។ ជេរឿយៗ ករែលងលះបន ក់្រស្តេីទកនុង ថ នភពមួយ 
កន់ែតងយរងេ្រគះ េ យ រែតពួកេគ ចខ្វះសមតថភពកនុងករទមទរសិទធិទទួលបន
្រទពយសមបត្តិរបស់ខ្លួន និងករអនុវត្តន៍ ទក់ទងនឹង រកិចចមិនបនអនុវត្តសម្រសប31។  
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនមិនទន់មនករសិក ្រ វ្រជវែដលផ្ដល់ករវភិគពីករ
ែលងលះ និងផលវបិកៃនករែលងលះែដលេកីតេចញពីឥទធិពលេយនឌ័រ និងវសិមភពកនុង
ទំនក់ទំនងេយនឌ័រេឡយី។ ឧបសគគជក់ ក់របស់្រស្ត ីនិងករមក់ងយជំុវញិបញ្ហ ែលង
លះេនែតមិនទន់ដឹងចបស់ េហយី្រតូវេធ្វីករ្រ វ្រជវេដីមបជំីរុញេគលនេយបយឱយេធ្វី 
អន្ត គមន៍្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមប់អតថ្របេយជន៍របស់្រស្ត ីនិងកូន ែដលងយ 
រងេ្រគះ ពក់ព័នធេទនឹងបញ្ហ ករទទួលេករ ្ត ិ៍មរតក ្រទពយជកមមសិទធិ និង្រទពយសមបត្តិ 
្រពមទងំ ទទួលរងករេរសីេអីងកនុងសងគម និងក្ល យជកូនែដលមនែតម្ដ យ។

្របេទសកមពុជេនែតសថិតេនកនុងអន្តរកលែផនក្របព័នធចបប់ែដលេខទចខទ េំ យ រ 
ស្រងគ ម េហយីមនចបប់ថមីជេ្រចីន្រតូវបនអនុម័តកនុងបុ៉នម នឆន ថំមីៗេនះ។ វឌ នភពៃន 
ចបប់េដីមបកីរពរ្រស្ត ីគឺមន រៈសំខន់ ស់ ក៏បុ៉ែន្តចបប់្រតូវែតភជ ប់មកជមួយនូវករ
ផ្ល ស់ប្ដូរ កបបកិរយិកនុងសងគម េដីមបេីធ្វីឱយសមភពេយនឌ័រមនតថភពជក់ែស្ដង32។ 
្រកមរ ដ្ឋបបេវណីថមីែដល្រតូវបនអនុម័តកនុងឆន ២ំ០០៧ ្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងផ្ដល់កិចចគពំរ
ដ៏្របេសីរដល់សិទធិ្រស្តកីនុងកិចចកររដ្ឋបបេវណី េ យបេងកីតជេគលករណ៍្រសបចបប់ៃន 
សមភពរ ងបុរសនិង្រស្ត ីដូចមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  
ម្រ ៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីពក់ព័នធនឹង “េគលករណ៍សមភពៃនសមតថភពទទួលសិទធិ” 
បនែចងថ «រូបវន្តបុគគល្រគប់រូបមនសិទធិនិងកតព្វកិចចកនុងនមរបស់ខ្លួន»។ បទបបញញត្តិ
េនះ្រតូវេ្របី្របស់យ៉ង្រតឹម្រតូវេ យតុ ករ េហយីអងគភពយុត្តិធម៌្រតូវជួយធនឱយមន
សមភពេពញេលញរ ង្រស្តីនិង បុរស កនុង្រគប់កិចចកររដ្ឋបបេវណីទងំអស់។

31 NGO CEDAW, 2006, “The Cambodia Shadow report to the UN CEDAW Committ ee”, Phnom Penh
32 Plischuk, M, 2012, “Women and law in Cambodia”, in Introduction to Cambodian Law, Konrad Adenauer Stiftung, 

Phnom Penh
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ករេ្រប្របស់្របពន័ធពត័ម៌ន ទំនកទំ់នង និងបេចចកវទិយ (ICT) កនុងចំេ ម្រស្តី 
មនកររកីចេ្រមនជលំ ប ់កប៏៉ែុន្តអន្ត គមនពី៍េគលនេយបយេនមនក្រមតិេន
េឡយកនុងករេធ្វឱយមនករែកែ្រប កបបកិរយិ និងសងគម្របកបេ យ្របសិទធភព

ទូរស័ពទចល័តបនក្ល យជឧបករណ៍េធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរែកែ្របកនុងសងគមកមពុជ។ 
្របជជនេ្រចីនជង ៩០% មនទូរស័ពទចល័តេ្របី្របស់ និង្របែហលជពក់ក ្ដ លមន 
ទូរស័ពទផទ ល់ខ្លួន33 ។ ទូរស័ពទចល័តមនលកខណៈសមង ត់ជឯកជនជងវធីិ ្រស្តទំនក់ទំនង 
ែបបបុ ណ។ ទូរស័ពទ ចបេងកីនលទធភពដល់្រស្តកីនុងទំនក់ទំនងឯកជនជមួយអនកេផ ង
េទៀតពីបញ្ហ ផទ ល់ខ្លួន ដូចជបញ្ហ សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ បញ្ហ េសដ្ឋកិចច 
្រគួ រ ករ្របឆងំ ល់ទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ  ែដលមិន ចពិភក េ យេបីកចំហរេន 
កែន្លង ទូេទេឡយី។ ្រស្តេី្រចីនជងបុរស ជពិេសស្រស្តែីដលមនករអប់រ ំ្រស្តវីយ័េកមង 
្រស្តរីស់ េនទី្រកុងមនទូរស័ពទទំេនីបេ្របី ែដល ចឱយពួកេគសរេសរអក រជភ ែខមរេលី 
ទូរស័ពទ34 ។ េដីមបផី្ដល់ភពអង់ ចដល់្រស្ត ីមនឱកសជេ្រចីន មរយៈករេ្របី្របស់ 
ទូរស័ពទ បុ៉ែន្តពំុទន់មនករេឆ្លីយតបកនុងក្រមិតេគលនេយបយជ្របព័នធបនផ្តួចេផ្តីមេទ 
េ យ រែតមិនទន់មនេគលនេយបយ ស្ដីពី្របព័នធព័ត៌មន ទូរគមនគមន៍ និង 
បេចចកវទិយេនេឡយី។

ប ្ដ ញសងគម ដូចជ Facebook Twitter និង blogging ជេដីម ែដលមនភពេពញ
និយមកនុងចំេ ម្រស្តីវយ័េកមង គឺជឧបករណ៍ទំនក់ទំនងកនុងករផ្ដល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី 
ស្រមប់េ្របី្របស់កនុងេគលបំណងជេ្រចីន។ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យសងគម ្រស្តី ច 
េរៀប ប់ ពីបញ្ហ ឯកជនជមួយ្រស្តេីផ ងេទៀតេ យមិនបេញចញេឈម ះ។ េនកមពុជ ្រស្ត ី
េពញវយ័ចំនួន១៤% បនេ្របី្របស់ប ្ដ ញសងគម Facebook (២៩%ៃនបុរស) េហយី 
្រកសួងកិចចករនរ ីនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលយកចិត្តទុក ក់េលីេយនឌ័រមួយ 
ចំនួនបនបេងកីតទំព័រ Facebook ផទ ល់ខ្លួនេដីមបផី ព្វផ យសកមមភពរបស់ខ្លួន និងេលីក 
កមពស់ករយល់ដឹងេផ ងៗ។ ជមួយនឹងេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ េគលករណ៍ 
អន្ត គមន៍ជក់ ក់មួយ ស្តពីី្របព័នធផ ព្វផ យសងគម ចេធ្វឱីយមនករផ្ល ស់ប្ដូរេគលគំនិត 
វជិជមនស្រមប់ជសក្ដ នុពលរបស់្រស្តីឱយក្ល យជអនកដឹកន។ំ
33 USAID, 201, “RAPID ASSESSMENT O F THE POLITICAL, LEGAL ANDINSTITUTIONAL SETTING CAMBODIA”, 

Phnom Penh
34 Kimchhoy, P. et.al, 2013, “Existence and Use of Phones that permit written communication in Khmer Script”, Open 

Institute, Phnom Penh
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្របព័នធផ ព្វផ យសងគមចូលរមួចំែណកគ្ំរទករបេងកីតអត្តសញញ ណេយនឌ័ររបស់្រស្ត ី
និង ចេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូរជវជិជមនកនុងករទំនក់ទំនង និងឥរយិបថេយនឌ័រ 
មរយៈ ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈពីបញ្ហ ្រស្ត។ី អនកដឹកនជំ្រស្តវីយ័េកមង

មួយចំនួនមនវត្តមន មរយៈប ្ដ ញសងគម Facebook ែដលផ្ដល់ឱកសដល់ពួកេគកនុង
ករបង្ហ ញពីខ្លួនឯង និងែចករែំលកេសចក្តីប៉ង្របថន របស់ខ្លួន និងេគលបំណងកនុង 
ករផ្ល ស់ប្ដូរ។ 

្របព័នធផ ព្វផ យ ចគ្ំរទករផ្ដល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី មរេបៀបជេ្រចីន។ ករ 
ទទួលបន្របព័នធផ ព្វផ យ គឺមនក្រមិតខពស់ស្រមប់្រស្តកីមពុជ។ ករអេងកត្របជ ្រស្ត 
និងសុខភពកមពុជឆន ២ំ០១០ បនរកេឃញីថ ្រស្ត៦ី៨% ចចូលេទកន់្របព័នធ 
ផ ព្វផ យេរៀង ល់សប្ដ ហ៍។ ករទទួលបន្របព័នធផ ព្វផ យជំរុញឱយ្រស្តទីទួលបន 
ព័ត៌មនកន់ែតេ្រចនី ស្ដពីីសុខភព ករអប់រ ំ្របជធិបេតយយ និងសិទធ្ិរស្តី។ ្របព័នធផ ព្វផ យ 
មនឥទធិពលខ្ល ងំជងករអប់រកំនុង្របព័នធកនុងករផ ព្វផ យ ទទួលបនចំេណះដឹងពីសិទធិ 
្រស្តី35។ ្រកសួងកិចចករនរ ីបនដំេណីរករកមមវធីិវទិយុ ស្តីពីសិទធិ្រស្តី និងសមភពេយនឌ័រែដល 
មនេឈម ះថកមមវធីិ «នររីតនៈ»។ 

35 National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Directorate General for Health, Ministry of Health (2010) 
Cambodia Demographic and Health Survey. Phnom Penh, Cambodia.
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១. ករចូលរមួកនុងែផនកេសដ្ឋកិចចរបស់្រស្តមីនក្រមិតខពស់ ក៏បុ៉ែន្តផនត់គំនិតសងគម ងំ្រស្ត ី
កនុងករព្រងីកឱកសរបស់ខ្លួន

 បេងកីនករយកចិត្តទុក ក់កនុងក្រមិតេគលនេយបយ 
េដីមបជំីរុញឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរផនត់គំនិតសងគម និងផ្តល់
លទធិភពដល់្រស្តកីនុងករព្រងីកឱកសេសដ្ឋកិចចរបស់ 
ខ្លួន។ អន្ត គមន៍្របេភទេនះ្រតូវកំណត់េគលេ េទេលី
ឪពុកម្ត យ ពយបល អនកអប់រ ំសហគមន៍ និង 
វស័ិយឯកជន េដីមបគី្ំរទដល់្រស្តី ្រពមទងំជំរុញឱយមន
កិចចសហករជមួយសងគមសីុវលិ និង្របព័នធផ ព្វផ យ37

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងម ៃផទ
-្រកសួងែផនករ
-្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូនីយកមម សំណង់ 
និងសួរេិយដី
-្រកសួងែរ ៉និងថមពល
-្រកសួងឧស ហកមម 
និងសិបបកមម
-្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ
-្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ
-្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុវជននិងយុវនីតិ 
សមបទ
-្រកសួងពណិជជកមម

 ល់យុទធនករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់ 
្រស្ត ីសមភព និងសមធម៌េយនឌ័រ អន្ត គមន៍េគល 
នេយបយ គួររមួបញចូ លជ្របព័នធនូវខ្លឹម រចបស់ 
ស់ស្តីពីសក្ត នុពលរបស់្រស្ត ី និងេកមង្រសីកនុងករ 

ព្រងីក េសដ្ឋកិចច េដីមបេីធ្វីឱយមនបម្ល ស់ប្តូរជវជិជមននូវ 

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងម ៃផទ
-្រកសួងែផនករ

អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ

37  Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW) 19b.
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   ផនត់គំនិត និង កបបកិរយិែដលបចចុបបននប ្ត លឱយ 
មនករេរសីេអីងេលី្រស្តី។

-្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូនីយកមម សំណង់ 
និងសុរេិយដី
-្រកសួងែរ ៉និងថមពល
-្រកសួងឧស ហកមម 
និងសិបបកមម
-្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ
-្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ
-្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជននិង
យុវនីតិសមបទ
-្រកសួងពណិជជកមម
-្រកសួងព័ត៌មន
-្រកសួងៃ្របសណីយ ៍
និងទូរគមនគមន៍

២. ព្រងីកឱកសទទួលបនករអប់រ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបែនថមេទៀតដល់ េកមង 
្រសី េដីមបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ

 គួរជំរុញវធិនករននសំេ ធន្របសិទធភពរក ្រស្ត ី
និងកុមរឱីយបន្តករសិក  ជពិេសសពីក្រមិតបឋមេទ 
មធយមសិក  និងេនក្រមិតឧត្តមសិក 38 ។

 េលីកទឹកចិត្តឪពុកម្ដ យ ពយបល សហគមន៍ 
និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឱយទទួល គ ល់ពី រៈសំខន់ ៃន 
ករសិក របស់ កូន្រសី ថជករវនិិេយគរយៈេពលែវង 
ស្រមប់អនគត េ យបង្ហ ញគំរូល្អរបស់អនកដឹកនជំ 
្រស្តី ែដលេលចេធ្ល កនុងសងគមកមពុជបចចុបបនន។

38  CEDAW 33b.
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39  CEDAW 19a.
40  CEDAW 37.

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
- ្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី
-្រកសួងព័ត៌មន
-្រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិ្រតសិលបៈ
-សងគមសីុវលិ
-ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
-រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ

 បញចូ លេទកនុងែផនករនររីតនៈទី៤ នូវយុទធ ្រស្តទំនក់ 
ទំនង ដ៏ទូលំទូ យមួយ សំេ បន្តលុបបំបត់ កបបកិរយិ 
និងផនត់គំនិតេរសីេអីងេលី្រស្តី39។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី

 ព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពករងរប្រញជ បេយនឌ័រ 
និងករអនុវត្តន៍េគលនេយបយេយនឌ័រេនកនុងជួរម្រន្តី
អប់រ ំ ពីថន ក់ជតិ រហូតដល់េ្រកមជតិ និងកនុងកមមវធីិ 
សិក  សំេ េធ្វីយ៉ង កត់បនថយគម្ល តេយនឌ័រេន 
កនុងសងគម ក៏ដូចជេលីកកមពស់ភពអង់ ចដល់្រស្តី។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី

៣. បន្តព្រងឹង និងព្រងីកលទធភពៃនករទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជដល់្រស្ត ីនិង 
េកមង្រសី ជពិេសសេនតំបន់ ច់្រសយល 

 េផ្ត តកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងេនក្រមិតេគលនេយបយ 
េដីមប ីបេងកីនករផ្តល់ព័ត៌មននិងេស សុខភពផ្លូវេភទ 
និង សុខភពបន្តពូជដល់្រស្ត ីរមួទងំមេធយបយពនយរ 
កំេណីតទំេនបី ជពិេសសស្រមប់្រស្តីរស់េនតំបន់ជនបទ40។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងសុខភិបល 
-្រកសួងព័ត៌មន
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-្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ
-្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ

 ករ ក់ែតងេគលនេយបយនន គួរបែនថមករបញចូ ល 
នូវវធិនករផ ព្វផ យព័ត៌មន ជពិេសសេផ្ដ តេលីករ 
ែកែ្របទស នៈ និង ឥរយិបថកនុងចំេ ម្រស្ត ី េដីមបឱីយ 
្រស្តី ច ពិភក ពីបញ្ហ ផ្លូវេភទ េ យេបីកចំហ។ ថវកិ
គួរ្រតូវបនែបងែចកឱយបន្រគប់្រគន់ និងមនករេ្របី 
្របស់យ៉ងេពញេលញ ស្រមប់កមមវធីិទំនក់ទំនង 
ព័ត៌មន និងបេចចកវទិយ (ITC)  ជពិេសស េផ្ត តេទេលី 
្រស្តីរស់េនតំបន់ជនបទ។

- ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍
និងទូរគមនគមន៍
-សងគមសីុវលិ
-ៃដគូអភិវឌ ន៍

 បេងកនីករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀត ពក់ព័នធនឹងរបកគំេហញី 
អំពីមូលេហតុចមបងៗៃនកង្វះ រូបតថមភរបស់្រស្ត។ី 
ករ្រ វ្រជវេនះចបំច់្រតូវេធ្វីេឡងី មរយៈទស នៈ
េយនឌ័រ េដីមបប៉ីន់្របមណអំពីឥរយិបថ និងបទ ្ឋ ន
េយនឌ័រែដលមនករេរសីេអីងេលី្រស្ត ីែដលនឱំយមន 
ផលប៉ះពល់ដល់សុខភព រូបតថមភរបស់របស់ 
ពួកេគ។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងសុខភិបល

 ព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពៃនករអប់រ ំស្តពីីសុខភព 
ផ្លូវេភទ េនកនុងកមមវធីិសិក  និងបេងកីនបរមិណេសៀវេភ 
នបែនថមេន ម្រគឹះ ថ នសិក ។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី
-្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងសុខភិបល
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៤. បន្តព្រងីកផនត់គំនិត និងឥរយិបថវជិជមន ទក់ទងនឹងេរឿង ៉ វផ្លូវេភទរបស់្រស្តី កនុងកររមួ 
ចំែណកទប់ ក ត់ករឆ្លងេមេ គេអដស៍

 បន្តជំរុញឱយមនកមមវធីិែដលមនបំណងបេងកីនករយល់
ដឹងអំពីសិទធិនិង សុខភពបន្តពូជរបស់្រស្ត ី ម រយៈ 
យុទធន ករេ្របី្របស់្របព័នធេឃសនពហុ ថ នីយេ៍ យ 
មន រ ស្តីពីបញ្ហ សុខភពរបស់្រស្តី ករបងក រ ករចម្លង 
េមេ គេអដស៍ ករែថទ ំគ្ំរទ និងសិទធិ្រស្តីកនុងករេធ្វីេស
ចក្តីសេ្រមចទក់ទងនឹងករមនៃផទេពះ និង ព័ត៌មន 
ពក់ព័នធផ្លូវេភទ។

-្រកស-គ.ជ.ស
-្រកសួងព័ត៌មន
-រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
-្រកសួងៃ្របសណីយ ៍
និងទូរគមនគមន៍

 គ្ំរទ និង ម នកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរករ្រប្រពតឹ្តរបស់បុរស 
និងេកមង្របុស  និងជំរុញឱយមន រស្តីពីសមភព និង 
ករេគរពរ ងបុរស និង្រស្តី និងករ្រប្រពឹត្តរមួេភទ្របកប 
េ យករទទួលខុស្រតូវ។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី

 ព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពករងរបងក រទប់ ក ត់ 
អំេពីជួញដូរមនុស  ជពិេសស្រស្ត ី និងកុមរេីន ម 
្រគឹះ ថ នសិក ។

-្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី

 គ្ំរទករេលីកកមពស់ឱយមនករសិក ្រ វ្រជវស្តីពី 
ភពងយរងេ្រគះ ជក់ ក់ែផ្អកេលីេយនឌ័រែដល 
្របឈមមុខខពស់នឹងករចម្លងេមេ គ េអដស៍ (អនកបំេរ ី
ករងរេនកនុងក្លឹបកំ ន្ត នររីកសីុផ្លូវេភទ មដងផ្លូវ 
និង្រកុមអនក្រស ញ់េភទដូចគន  ្រស្តែីដលចក់េ្រគឿង 
េញ ន ្រស្តែីដលជប់ពនធនគរ និងមជឈមណ្ឌ លែកែ្រប) 
រមួទងំសក្ត នុពលទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគ និងត្រមូវ 
ករេយនឌ័រជក់ ក់។

-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងសុខភិបល 
-អងគករសងគមសីុវលិ
-ៃដគូអភិវឌ ន៍
-្រកសួងេទសចរណ៍
-្រកសួងម ៃផទ
-្រកសួងយុត្តិធម៌
-្រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិ្រត្តសិលបៈ
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៥. ព្រងឹង និងព្រងីកកមមវធីិេធ្វីករែកែ្របផនត់គំនិត និង កបបកិរយិរបស់សងគម េដីមបលុីប
បំបត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី

 បេងកីតយុទធ ្រស្តែដលមន្របសិទធភព និង្រគប់្រជុង 
េ្រជយសំេ ែកែ្រប ឬលុបបំបត់ កបបកិរយិ និងផនត់ 
គំនិតែដលេរសីេអីង្រស្ត ីរមួមន កបបកិរយិ និងផនត់ 
គំនិតែដលមនែចងកនុង «ចបប់្រសី41»។ េយង ម 
ែផនករសកមមភពជតិ ស្ដីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី
្រស្តី ទី២ គួរមនករបេងកតីយុទធ ្រស្តផ ព្វផ យស្រមប់ 
ជយុទធ ្រស្តច្រមុះវស័ិយ េ យេផ្ត តេលីករែកែ្រប 
េគលគំនិត និង កបបកិរយិកនុងចំេ ម្រស្តី។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ
-សងគមសីុវលិ 
-ៃដគូអភិវឌ ន៍

៦. េរៀបចំកមមវធីិ និងេគលនេយបយជតិ កនុងេគលេ េដីមបបីេងកីនករចូលរមួរបស់្រស្តី 
កនុងថន ក់េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចឱយកន់ែតេ្រចីនេឡងី

• បេងកីតេគលនេយបយ ស្តីពីសមភពេយនឌ័រដ៏ទូលំ 
ទូ យ មួយស្រមប់្រគប់្រគងសមភពេយនឌ័រ ែដលរមួ
បញចូ លនិយមន័យៃនករេរសីេអីងេលី្រស្តេី យផទ ល់ 
និងេ យ្របេយល42 ។ េគលនេយបយេនះ នឹង 
បញចូ លវធិនករវជិជមន ជពិេសសករអនុវត្តន៍ ចំណុច
េ កនុងករបេងកីនតំ ងរបស់្រស្តកីនុងមុខតំែណងេធ្វី
េសចក្ដីសេ្រមចឱយបនជក់ ក់43។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ 
េដីមប្ីរស្តី
-្រកសួងកិចចករនរ ី
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី

• បេងកីន និងគ្ំរទ្រកុម្រស្តី កនុងអងគនីតិបបញញត្តិ េដីមបេីធ្វីករ
ជមួយគណបក នេយបយកនុងករផ្ល ស់ប្តូ រឱយមន 
ឥរយិបថវជិជមន។ ្របករេនះនឹងជំរុញឱយតំ ង្រស្ត ី
ទទួលបនករេជឿជក់បែនថមេទៀត េដីមបឱីយមនករយក
ចិត្តទុក ក់េលីករបេញចញមតិេយបល់របស់្រស្តេីនកនុង
ករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ 
េដីមប្ីរស្តី
-រដ្ឋសភ និង្រពឹទធឹសភ
-្រកសួងៃ្របសណីយ ៍
និងទូរគមនគមន៍

41  CEDAW C.19a.
42  CEDAW 11c.
43  CEDAW 29.
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• ្របព័នធទំនក់ទំនង ព័ត៌មន និងបេចចកវទិយ គួរេ្របី្របស់
េដីមបផី ព្វផ យកនុងចំេ មសមជិក្រកុម្រស្ត ី េដីមបឱីយ
ព័ត៌មនទងំេនះផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យដល់អនក
ដឹកនជំ្រស្តីេនថន ក់េ្រកមជតិ ។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងព័ត៌មន
-សងគមសីុវលិ 
-ៃដគូអភិវឌ ន៍
-្រកសួករងរ
-្រកសួងែផនករ

៧. េលីកកមពស់ករយកចិត្តទុក ក់ដល់បញ្ហ របស់្រស្តែីដលងយរងេ្រគះ េនកនុង 
ករពិភក អំពីេគលនេយបយ

• ជំរុញ និងគ្ំរទករសិក ្រ វ្រជវទិននន័យពីបញ្ហ ត្រមូវ
ករជក់ ក់របស់្រស្តែីដលសថិតកនុង្រកុមងយ រងេ្រគះ 
ជពិេសសជនពិករ។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងសងគមកិចច 
អតិតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ
-សងគមសីុវលិ 
-ៃដគូអភិវឌ ន៍

៨. «លកខណៈឯកជន» ជឧបសគគកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ េសរភីពរបស់្រស្តកីនុង 
បញ្ហ  ្រគួ រ 

• គួរមនករសិក ្រ វ្រជវពីករែលងលះេ យេធ្វី ករ 
វភិគ េលីផលប៉ះពល់ែដលេកីតេចញពីឥទធិពល េយនឌ័រ 
និងទំនក់ទំនងវសិមភពេយនឌ័រ

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងយុតិ្តធម៌
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• គួរពិនិតយ និងពិចរ េលីេគលនេយបយែដលមន 
វសិមភពទំនក់ទំនងេយនឌ័រ ែដលមិន ចេមីលេឃញី 
«រ ងបុរស និង្រស្ត»ី ទក់ទងនឹងលទធភពទទួលបន 
្រទពយសមបត្តិ ករេ្របី្របស់្រទពយសមបត្តិ និងករេធ្វី 
េសចក្ដីសេ្រមច។ ករយកចិត្តទុក ក់បែនថមគឺ្រតូវករជ 
ចបំច់េលីទិដ្ឋភពវជិជមនៃនករែចករែំលកករងររ ង 
្រស្តី និងបុរស ដូចជ ករងរផទះែដលមិនមន្របក់កៃ្រម 
និងករេមីលែថទកូំន និងមនុស ចស់ជ ជេដីម។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងម ៃផទ

• គួរសិក ្រ វ្រជវអំពី ពហ៍ពិពហ៍វយ័េកមង (េ្រកម 
យុ១៨ឆន )ំ េធៀបេទនឹង យុេរៀបករ្រសបចបប់ 

(១៨ឆន )ំ និងចត់វធិនករក្រមិតេគលនេយបយ 
សម្រសបេដីមបផី្ល ស់ប្ដូរ កបបកិរយិកនុងចំេ មឪពុក
ម្ដ យអំពី រៈសំខន់ៃនករអប់រ ំ និងសិទធិ្រសបចបប់ 
របស់ េកមង្រសីកនុងករចរចពីករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  
-្រកសួងកិចចករនរ ី

៩. ករេ្របី្របស់ទំនក់ទំនង ព័ត៌មន និងបេចចកវទិយ (ICT) កនុងចំេ ម្រស្តីមនកររកី
ចេ្រមីនជលំ ប់ ក៏បុ៉ែន្តបទអន្ត គមន៍ពីេគលនេយបយេនមនក្រមិត េដីមបេីធ្វីឱយ
មនករែកែ្រប កបបកិរយិ និងសងគម្របកបេ យ្របសិទធភព

• បេងកីត និងែកស្រមួលេគលនេយបយទូរគមនគមន៍ 
ព័ត៌មន និងបេចចកវទិយទូលំទូ យ េ យេផ្ត តេលីករ 
លុប បំបត់ផនត់គំនិតសងគម េដីមបផី្ដល់ភពអង់ ច និង 
េលីកកមពស់ករចូលរួមរបស់្រស្តកីនុងមុខតំែណងេធ្វី 
េសចក្តីសេ្រមច។

-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងម ៃផទ
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• ទក់ទញឱយមនករចូលរមួពីវស័ិយឯកជន និងប ្ដ ញ 
ផ ព្វផ យសងគមកនុងករបេងកីត និងអនុវត្តេគលនេយ
បយ មវស័ិយេដីមបជំីរុញតួនទីគំរូវជិជមនរបស់្រស្តកីនុង
វស័ិយេយបយ និង ជីវកមម មរយៈករែកែ្របគំនិត 
និង កបបកិរយិចំេពះ្រស្តទីក់ទងនឹងសមតថភពរបស់
ពួកេគកនុងករក្ល យជអនកដឹកន។ំ ស្រមបស្រមួលឱកស 
បេងកីតប ្ដ ញជយុទធ ្រស្តស្រមប់អនកដឹកនជំ្រស្តី
ទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ មរយៈករេ្របី 
្របស់ បេចចកវទិយ ករទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យ 
សងគម។ ្រតូវធនថមនករយកចិត្តទុក ក់េលីមតិ
េយបល់របស់្រស្ត ីនិងឆ្លុះបញច ងំេនេពលបេងកីតេគល 
នេយបយេ យេ្របី្របស់្របព័នធផ ព្វផ យសងគម44  ។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងព័ត៌មន
-្រកសួងៃ្របសណីយ ៍
និងទូរគមនគមន៍
-សងគមសីុវលិ 
និងៃដគូអភិវឌ ន៍
-សមគមន៍សហ្រគិន
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកសួងម ៃផទ
្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី

១០. ្រស្ត ី និងកុមរ ីជពិេសស្រកុម្រស្តែីដលងយរងេ្រគះ (្រស្ត្ីរក្ីរក ្រស្តេីមម៉យ 
្រស្តីពិករ ្រស្តីមនបនទុកេ្រចីនកនុង្រគួ រ ចស់ជ  ជនជតិេដីមភគតិច) ្របឈម នឹង 
ឧបសគគជេ្រចីន បុ៉ែន្តករេឆ្លីយតបេគលនេយបយ ែផនករសកមមភព និង កមមវធីិ 
េដីមប ីេ ះ្រ យនិងេឆ្លីយតបបញ្ហ ទងំេនះេនមនក្រមិត

• ជំរុញ្រកុម្រស្តែីដលងយរងេ្រគះឱយទទួលបនព័ត៌មន 
ចំេណះដឹង ជំនញ បេចចកេទស កនុងករេឆ្លីយតបេទនឹង
ករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

• េលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងករេធ្វេីសចក្ត ីសេ្រមច 
កនុងដំេណីរករេរៀបចំែផនករែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ 
និងករែ្រប្របួល កសធតុេទកនុងែផនករ អភិវឌ ឃុ ំ
សងក ត់ ។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួង ថ ប័នែដលជ 
សមជិកៃនគណៈកមម  
ធិករជតិ្រគប់្រគងករ 
ែ្រប្របួល កសធតុ

44  CEDAW 19c.
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• បេងកីនក នុវត្តភពករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងករេឆ្លីយ 
តបនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ និងកត់បនថយេ្រគះ 
មហន្ត យ មរយៈ ករជរំញុ េលីកទឹកចិត្ត និងករបេងកនី
ភពអង់ ចដល់្រស្តីកនុងករេរៀបចេំគលនេយបយ និង 
កមមវធីិអភិវឌ ន៍ននទងំេនថន ក់ជតិនិងថន ក់ េ្រកម 
ជតិ។

-្រកុមករងរប្រញជ ប
េយនឌ័រ ម្រកសួង
ថ ប័នពក់ព័ន្ឋ

• សហករជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
សងគមសីុវលិ ជពិេសស ្រកសួងបរ ិ ថ ន េដីមបី ក់ 
បញចូ លបញ្ហ េយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុេទ 
កនុងយុទធ ្រស្តេគលនេយបយ និងកមមវធីិននេដីមបី
ធនថករយកចិត្តទុក ក់េលីករេ ះ្រ យ និង 
េឆ្លយី តបត្រមូវកររបស្់រកុមជនងយរងេ្រគះ ជពិេសស 
្រស្តី កុមរ ជនពិករ និងជនជតិភគតិច េលីផលប៉ះពល់ 
ពីករែ្រប្របួល កសធតុ ។

-សងគមសីុវលិ
-ៃដគូអភិវឌ ន៍
-្រកសួងបរ ិ ថ ន

• សហករអនុវត្តកមមវធីិ កលបងជមួយ្រកសួង ថ ប័ន 
ពក់ព័ន្ឋៃដគូ អភិវឌ ន៍ សងគមសីុវលិ ពក់ព័ន្ឋនឹងបញ្ហ  
េយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុ េដីមបេីលីកកមពស់
ជីវភពរស់េនរបស់្រស្តី។

-្រកសួងកិចចករនរ ី

• ចត់វធិនករវជិជមនេដីមបជំីរុញ្រស្តរីស់េនតំបន់ជន បទ
ឱយទទួលបនករអប់រទំងំកនុង្របព័នធ និងេ្រក្របព័នធ និង
េដីរតួនទីសំខន់កនុងករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមច45 ។

-្រកសួងអភិវឌ ជនបទ
-្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ 
េដីមប្ីរស្តី
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• ពិនិតយ និងឆ្លុះបញច ងំឥទធិពលៃនទំនក់ទំនងេយនឌ័រ
ែដល ក់គំេនៀបេលី្រស្ដីរស់េនតំបន់ជនបទេដីមបបីេងកីត 
េគលនេយបយកនុងវស័ិយអភិវឌ ជនបទ និងកសិកមម។ 
បញចូ លបេចចកវទិយព័ត៌មន និង រគមនគមន៍កនុងយុទធ
្រស្តផ ព្វផ យព័ត៌មនស្រមប់កមមវធីិផ្ដល់ភព 

អង់ ច ែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តីរស់េនតំបន់ជនបទ46 ។

-្រកសួងអភិវឌ ជនបទ
្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី

• ព្រងឹងគុណភពអប់រ្ំរបកបេ យសមភពនិងសមធម៌
េទដល់្រគប់ េរៀនេន មជនបទ និងតំបន់ ច់ 
្រសយល និងេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់ជនជតិេដីម
ភគតិចឱយបញជូ នកូន្រសីមកេរៀន។ បងកលកខណៈ និង 
ផ្តល់លទ្ឋភពឱយ្រស្ត ីនិងកុមរមីក ពី្រគួ រ្រក្ីរក និង 
ជនជតិេដីមភគតិចទទួលបនករអប់រចំំេណះទូេទ
េពញ េលញ អកខរកមមនិងបំណិនជីវតិ្រគប់្រគន់។

-គ.ជ.ស.ស.ខ
-្រកសួងកិចចករនរ ី
-្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដី
មប្ីរស្តី
-្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី
-្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ
្រកសួងព័ត៌មន
-្រកសួងៃ្របសណីយ ៍
និងទូរគមនគមន៍
-្រកសួងកសិកមម
-្រកសួងករងរ
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡីងេនេ្រកមករដឹកន ំ

និងស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមែថ្លងអំណរគុណ 

ជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រស ី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករ 
េរៀប ចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី ។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 
ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របកឹ ជន់ខពស់ 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយិក ្រកសួងកិចចករនរ ី និង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ ន 
សមភព េយនឌ័រ េ ក្រស ី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិក 
េផ ងៗ េទៀត មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមន 
ករ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមន 
េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួល 
ទូេទ គ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក 
ែប៉ន បូរ ី េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជអនក 
ជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បនជួយ 
ពិនិតយ េឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកនំនិងេរៀបចំជំពូកទី១៖ ្រកុមអនកដឹកនំនិងេរៀបចំជំពូកទី១៖ ជំពូកេនះដឹកនំេរៀបចំេ យេ កជំទវ 
ហូ៊ មិត្ត  និងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រស ីKasumi Nakagawa េ្រកមករ 
ឧបតថមភរបស់ UNDP/PGE េ យមនករផ្តល់ធតុចូលពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសពក់ព័នធ 
របស់្រកសួងកិចចករនរ ី្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី និង្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 
ជំនួយបេចចកេទសទូេទផ្តល់េ យេ ក គឹម សុពណ៌ ។ 









្រកសួងកិចចករនរ ី
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