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រឿឿងរ៉ាាេវរបស់់ស្ត្រីីេ�ក្រីេ�ក្រីេក្នុូ�ងទី�ក្រីេ�ងនៅក្នុូ�ងរឿឿងរ៉ាាេវរបស់់ស្ត្រីីេ�ក្រីេ�ក្រីេក្នុូ�ងទី�ក្រីេ�ងនៅក្នុូ�ង
បរិបទីក្នុូវីដ-១៩បរិបទីក្នុូវីដ-១៩



      អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត (STT) ត្រូតូវបានបត្នោង្គើ�តក្នុោ�ង្គឆ្នាំោ �២០០៥  និង្គត្រូតូវបានចុះ��បញី្ជី�ជាអង្គគការមនិមែមនរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុោ�ង្គត្រូសុក្នុ 
ជួួយគាំ�ត្រូ�ដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញត្នោ�ឆ្នាំោ �២០០៦។ អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ តចាបត់្នោ�ើ�មជាអង្គគការមនិមែមនរដ្ឋាា ភិបិាល
ក្នុោ�ង្គត្រូសកុ្នុមែដលត្នោ�ើ តត្នោល�ការជួួយត្នោល�ក្នុក្នុមពស់មែ�ោក្នុបត្នោចុះេក្នុត្នោ�សដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ នងិ្គបន្ទាា បម់ក្នុលូតលាស់ខ្លួួួន ត្នោដ្ឋាយ�លិតជាមែ�ន��
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ ការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវ និង្គការតសូូមតិ ត្នោដ�មី�សត្នោត្រូមចុះត្នោគាំលត្នោ�របស់ខ្លួួួនក្នុោ�ង្គការជួួយដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ និង្គងាយ
រង្គត្នោត្រូគាំ�ឱ្យយ��ួលបានសិ�ិិដ�ធ្លីួ� និង្គសិ�ិិល�ត្នោ�ឋាន។

សត្រូមាប�់ត័ម៌ានបមែនែម សូមទាក្នុ�់ង្គ៖សត្រូមាប�់ត័ម៌ានបមែនែម សូមទាក្នុ�់ង្គ៖
�ូរស័�ាត្នោលខ្លួ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤

អ��មែមែល៖ info@teangtnaut.org 
ត្នោគហ���រ័៖ www.teangtnaut.org 

ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖ https://www.facebook.com/sttcambodia

ធ្លីេ��រ័៖ https://twitter.com/STTCambodia
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១. ទិិដ្ឋឋភាពទិូទៅ�

     ការត្រូ�វត្រូជាវត្នោន� គឺជាការសិក្នុាបនើ��ការសិក្នុាអ���ត្នោរឿង្គរាែ វរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ កាល��ឆ្នាំោ � ២០១៩១។   ចាប�់�ង្គ�� មាន
ការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ មក្នុ ជួ�វតិរបស់ស្ត្រីសើ�ជាត្នោត្រូចុះ�នរាបម់និអស់មែដលរស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ បាន
��ួលរង្គ�លបែ�ពាល់យ៉ាែ ង្គខួ្លាំ�ង្គ។ ការសិក្នុាត្នោន� មានត្នោគាំលប�ណង្គវាយតនៃមួឥ�ិិ�លជាក្នុល់ាក្នុម់យួចុះ�នួននៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�
ត្នោល�ត្រូក្នុុមស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�។
      ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ មែតង្គមែតឈរជួួរម�ខ្លួក្នុោ�ង្គការទាមទារឱ្យយមានការត្នោគាំរ�សិ�ិិដ�ធ្លីួ� និង្គល�ត្នោ�ឋានរបស់�លរដាក្នុោ�ង្គសហគមន៍
របស់�ួក្នុត្នោគ។ បែ�មែនើ�ួក្នុត្នោគក្នុជ៏ួួបបញ្ហាា ត្រូបឈមជាត្នោត្រូចុះ�ន មែដលភាគត្នោត្រូចុះ�ន គឺត្នោដ្ឋាយ�រ�ួក្នុត្នោគជាស្ត្រីសើ�ត្នោភិ� ត្នោហ�យ�ែ នភា�មយួត្នោន�
កានម់ែតអាត្រូក្នុក្នុត់្នោ�ត្នោដ្ឋាយ�រជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩។ ប�សមាា ស ត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គជាមយួស្ត្រីសើ�ចុះ�នួន ១២ន្ទាក្នុ ់មក្នុ��សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ
��ត្រូក្នុុង្គចុះ�នួន ៨ ត្នោ�រាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ មែដលក្នុ���ង្គរង្គការគ�រាមក្នុ�មែហង្គនឹង្គការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ។
     ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គអស់ត្នោន្ទា�បានរាយការណ៍ថា �ួក្នុត្នោគមនិមានល�ិភា�ប�ត្នោ�ញតត្រូមូវការចា�បាចុះក់្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ ដូចុះជាមាូបអាហារ ថាោ �សង្គើូវ
នងិ្គបង្គស់ង្គត្រូបាក្នុក់្នុមេ�របស់�ួក្នុត្នោគជាត្នោរៀង្គរាល់មែខ្លួត្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោដ្ឋាយ�រការធួាក្នុច់ុះ��ខួ្លាំ�ង្គនៃនត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូលមែដលបណ្តាើ លមក្នុ��ជួ�ង្គឺ
កូ្នុវ �ដ-១៩។ ជាល�ិ�ល ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់�ួក្នុត្នោគបានធួាក្នុដ់�នដ្ឋាបយ៉ាែ ង្គខួ្លាំ�ង្គ មែដលត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ួក្នុត្នោគមានអារមមណ៍បាក្នុ�់ឹក្នុចិុះតើ។ 
  ស្ត្រីសើ�មែដលមានសមាជិួក្នុត្រូគួ�រត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើវជិួីមាននៃនត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩ បានជួួបបញ្ហាា ត្រូបឈមជាត្នោត្រូចុះ�នបមែនែមត្នោ�ៀត រមួមានការ
ហាមត្រូបាមមនិឱ្យយត្នោចុះញ���ា�យ៉ាែ ង្គតិចុះចុះ�នួន ១៤នៃ�ៃ ការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ និង្គរ �ត្នោលាភិប�ពានត្នោ�េង្គៗ��ត្រូបជា�លរដាក្នុោ�ង្គសហគមន ៍ ក្នុដូ៏ចុះជាមនិ
សូវ��ួលបានការយក្នុចិុះតើ��ក្នុដ្ឋាក្នុ�់�អាជាា ធ្លីរ។ ស្ត្រីសើ�មយួចុះ�នួនមែដលបានឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ មនិបាន��ួលការ�ាបាលត្នោ�មណឌ ល
�ាបាល ឬ��ួលបានថាោ ��ាបាលត្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោហ�យអោក្នុទា�ង្គត្នោន្ទា�ត្រូតូវ�ាបាលត្នោដ្ឋាយខ្លួួួនឯង្គ និង្គឃុំ��ខ្លួួួនត្នោ�ក្នុោ�ង្គ�ា�របស់�ួក្នុត្នោគអស់
ជាត្នោត្រូចុះ�នសបាើ ហ៍ម�នត្នោ�លជាស�ត្នោសី�យ។ 
     ស្ត្រីសើ�ជាត្នោត្រូចុះ�នមានការភិយ័ខួ្លាំចុះខួ្លាំ�ង្គចុះ�ត្នោពា�ការគ�រាមក្នុ�មែហង្គឥតឈបឈ់រនៃនការបត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោដ្ឋាយបង្គំ� មែដលត្នោធ្លីេ�ឱ្យយអោក្នុទា�ង្គត្នោន្ទា�
មានបញ្ហាា ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើធ្លីៃនធ់្លីៃរ។ កាល��ម�ន ស្ត្រីសើ�ជាត្នោត្រូចុះ�នន្ទាក្នុច់ាបត់្នោ�ើ�មសក្នុមមក្នុោ�ង្គការតសូូមតិទាមទារសិ�ិិដ�ធ្លីួ� និង្គល�ត្នោ�ឋាន
របស់�ួក្នុត្នោគ។ ក្នុប៏ែ�មែនើ�ម�ៗត្នោន� ចុះាបជ់ាត្នោត្រូចុះ�ន មែដលមានលក្នុំណៈត្រូសត្នោ�ចុះត្រូស�ិល និង្គត្រូតូវបានអន�មត័ត្នោដ�មី��ប�់ើ តជ់ួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩
ត្រូតូវបានអាជាា ធ្លីរត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ ជាត្នោហត��លត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ���ក្នុំប�ក្នុត្នោមោញ និង្គចាបខ់្លួួួនសក្នុមមជួនក្នុោ�ង្គបែ�ន្ទាម នមែខ្លួក្នុនួង្គមក្នុត្នោន�។ សក្នុមមភា�ត្នោន�
ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយស្ត្រីសើ�ជាត្នោត្រូចុះ�នកានម់ែតភិយ័ខួ្លាំចុះ��ការរតិតីតិ��អាជាា ធ្លីរ មែដលបណ្តាើ លឱ្យយ�ួក្នុត្នោគអស់សង្គឹមឹ និង្គភិយ័ខួ្លាំចុះ ត្នោហ�យរារា�ង្គ�ួក្នុត្នោគ��
ការអន�វតើសិ�ិិត្នោសរ �ភា�ជាមូលដ្ឋាា នក្នុោ�ង្គការជួួបជួ�� និង្គបត្នោញ្ជីេញមតិ។

១ របាយការណ៍ត្នោរឿង្គរាែ វរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គឆ្នាំោ �២០១៩, https://rb.gy/pbyi9s



�ែ នភា��ូត្នោ�នៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�ក្នុមព�ជា�ែ នភា��ូត្នោ�នៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�ក្នុមព�ជា

    គិតត្រូតឹមនៃ�ៃ��៣០ មែខ្លួវចិុះិិកា ឆ្នាំោ �២០២១ មានការឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គត្រូបត្នោ�សសរ�បចុះ�នួន ១២០ ១១២ ក្នុរណ�  មែដលក្នុោ�ង្គត្នោន្ទា�
មាន ២ ៩៣៥ ន្ទាក្នុ ់បាន�ួបត់្នោដ្ឋាយ�រជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩២។  ត្នោត្រូកាយត្នោ�លត្នោឃុំ�ញមានការឆ្លួង្គត្រូតឹមមែត ៣២៦ ក្នុរណ�  និង្គមនិមាន
ក្នុរណ� មន�សេ�ួបត់្នោដ្ឋាយ�រកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�ញមយួឆ្នាំោ � ក្នុោ�ង្គឆ្នាំោ � ២០២០ មានការ�ា��រ �ក្នុរាលដ្ឋាលត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដត្រូបត្នោភិ��ម�មយួ មែដល
ជារលក្នុ��ប� និង្គអាត្រូក្នុក្នុប់���តនៃនការឆ្លួង្គជាលក្នុំណៈសហគមនត៍្នោ�ក្នុោ�ង្គត្រូបត្នោ�ស កាល��មែខ្លួក្នុ�មាៈ ឆ្នាំោ �២០២១៣។ ត្នោដ�មី��ប�់ល់នឹង្គ
ការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនត្នោមត្នោរាគត្នោន� រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលបានដ្ឋាក្នុត់្នោចុះញនូវវធិានការជាត្នោត្រូចុះ�ន មែដលរមួមានការហាមឃាតក់ារជួួបជួ��មន�សេត្នោត្រូចុះ�ន
នងិ្គការត្នោធ្លីេ�ដ�ត្នោណ� រឆ្លងួ្គកាតត់្នោខ្លួតើ បត្រូមាមត្នោគាំចុះរត្នោ�ត្នោ�លយប ់នងិ្គប�បញី្ហាឱ្យយត្នោធ្លីេ�ការងារ���ា� ការប�ិ�លាត្នោរៀន នងិ្គការបិ�ខ្លួាបត់�បនជ់ាត្នោត្រូចុះ�ន

៤។

     ក្នុ. ជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ និង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គក្នុ. ជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ និង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ

     រាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ ��ួលរង្គនូវការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ មែដលនឹង្គត្នោធ្លីេ�ឱ្យយមានការ�ួស់បើូរ�ិដាភា�រស់ត្នោ�របស់ត្រូបជា�លរដា
ក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គក្នុោ�ង្គរយៈត្នោ�លយូរអមែង្គេង្គ៥។ ការត្រូគបត់្រូគង្គនៃនការត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គខួ្លាំ�ង្គនៃនក្នុរណ� ឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩  មែដលមនិធួាបម់ាន��ម�នមក្នុ 
ខ្លួណៈមែដលត្រូបជា�លរដាត្រូតូវរស់ត្នោ�ត្នោត្រូកាមការរតឹបនើឹង្គជាត្នោត្រូចុះ�នមែដលត្រូតូវបានដ្ឋាក្នុត់្នោចុះញត្នោដ�មី��ប�់ើ តក់ារឆ្លួង្គជួ�ង្គឺ គឺ�ិតជាមាន
ការល�បាក្នុ និង្គត្នោសា�រមែតមនិអាចុះអន�វតើបានសត្រូមាបស់ហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ។ �ួក្នុត្នោគរស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គ�ា�សមែមីង្គមែដល
មានលក្នុំណៈត្រូ�ុឌ័ត្នោត្រូទាម មានត្រូគួ�រជាត្នោត្រូចុះ�នរស់ត្នោ�ត្នោត្រូកាមដ�បូល�ា�មែតមយួ និង្គជាត្នោរឿយៗមនិមាន�ឹក្នុ�ែ តក្នុង្គេ�អន្ទាមយ័ និង្គ
អគគ�សន�ត្នោត្រូប�ត្រូបាស់៦។ ភាគត្នោត្រូចុះ�នសមាជួិក្នុសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ មានការងារត្នោធ្លីេ�ក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោត្រូ�ត្រូប�ន័ិ ដូចុះជាអោក្នុលក្នុដូ់រ ក្នុមមក្នុរ
ត្នោរាង្គចុះត្រូក្នុកាតត់្នោដរ អោក្នុត្នោរ �សស�រាម និង្គក្នុមមក្នុរស�ណង្គ ់ មែដលមែតង្គមែតរក្នុចុះ�ណូលមយួនៃ�ៃត្នោដ�មី�មែតមយួនៃ�ៃ។ ម�នត្នោ�លមានការរ �ក្នុ
រាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺក្នុត៏្នោដ្ឋាយ ត្រូបជា�លរដាក្នុមព�ជាត្រូក្នុ�ត្រូក្នុជាត្នោត្រូចុះ�នមានការ�ិបាក្នុក្នុោ�ង្គការត្រូបក្នុបរបររក្នុស��ចុះិញ្ជីេ ឹមជួ�វតិរចួុះត្នោ�ត្នោហ�យ ត្នោ�
ត្នោ�លមែដលវស័ិយមែដលជាចុះនាល់ត្នោសដាកិ្នុចុះេរបស់ត្រូបត្នោ�ស ដូចុះជាវស័ិយត្នោ�សចុះរណ៍ និង្គកាតត់្នោដរ ��ួលរង្គត្នោត្រូគាំ�ធ្លីៃនធ់្លីៃរ��ការរ �ក្នុរាល
ដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺត្នោន� ត្រូបជា�លរដាមែដលត្រូបក្នុបរបរក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោត្រូ�ត្រូប�ន័ិក្នុគ៏ាំម នជួត្នោត្រូម�សអេ�ត្នោដ�មី�រក្នុត្រូបាក្នុម់ក្នុ�គត�់គង្គត់្រូគួ�រត្នោន្ទា�មែដរ៧។
�ួក្នុត្នោគភាគត្នោត្រូចុះ�នបានបាតប់ង្គក់ារងារត្នោធ្លីេ� ឬបានក្នុតស់មាគ ល់ថាត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូលរបស់�ួក្នុត្នោគធួាក្នុច់ុះ��ត្នោដ្ឋាយ�រជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោហ�យក្នុ���ង្គ
ត្រូបឈមម�ខ្លួនឹង្គបញ្ហាា ជាត្នោត្រូចុះ�នដូចុះជាការជួួល�ា� នៃ�ួ�ឹក្នុត្នោភិួ�ង្គ និង្គការបង្គស់ង្គត្រូបាក្នុក់្នុមេ� ត្នោ�ខ្លួណៈមែដល�ួក្នុត្នោគមនិ��ួលបានជួ�នួយ
ក្នុោ�ង្គអ���ង្គត្នោ�លមែដលមនិមានការងារត្នោធ្លីេ�ត្នោន្ទា�ត្នោ�៨។ ការធួាក្នុច់ុះ��នៃនត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូលរយៈត្នោ�លយូរ ត្នោដ្ឋាយ�រវធិានការបិ�ខ្លួាប ់ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ
�លរដាជាត្នោត្រូចុះ�នខ្លួេ�ខ្លាំតត្នោសី�ង្គអាហារ និង្គត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូល៩។ របាយការណ៍ជាត្នោត្រូចុះ�ន បងាា ញថាត្នោ�ត្នោ�លមានការបិ�ខ្លួាបរ់យៈត្នោ�ល
យូរ ត្រូបជា�លរដាជាត្នោត្រូចុះ�នត្រូគួ�រខ្លួេ�ខ្លាំតមាូបអាហារត្នោដ�មី��គត�់គង្គត់្រូគួ�ររបស់�ួក្នុត្នោគ ត្នោហ�យត្រូបឈមម�ខ្លួនឹង្គការឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ 
និង្គភា�អតឃួ់ាន១០។ អ���ង្គត្នោ�លមានវបិតើិត្នោន� ត្រូបជា�លរដាត្រូក្នុ�ត្រូក្នុជាត្នោត្រូចុះ�ន កានម់ែតងាយរង្គត្នោត្រូគាំ���ការត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គនៃនការជួ�ពាក្នុប់�ណ� ល
មែដលកួាយត្នោ�ជាវដើនៃនភា�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុ និង្គការរង្គត្នោត្រូគាំ�រយៈត្នោ�លយូរអមែង្គេង្គ។ សមាជួិក្នុសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គត្រូបមាណ ៣០០ ន្ទាក្នុ់
ត្នោ�ក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ១១   បានឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គឆ្នាំោ � ២០២១ មែដលបានត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ួក្នុគាំតង់ាយរង្គត្នោត្រូគាំ�កានម់ែតខួ្លាំ�ង្គត្នោ��ង្គ។

២ វ ែលដូមែមែតត្នោធ្លី�, (២០២១, ធ្លីោូ ១៩). ក្នុរណ� កូ្នុវ �ដ ១៩ ត្នោ�ក្នុមព�ជា. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cambodia/
៣ អង្គគការស�ខ្លួភា��ិភិ�ត្នោលាក្នុ. របាយការណ៍�ែ នភា�ជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ១៩ត្នោ�ក្នុមព�ជាឆ្នាំោ � ២០១៩ (COVID-19) #៤៤. នៃ�ៃ�� ០៣ មែខ្លួ ឧសភា ឆ្នាំោ � ២០២១៖ file:///C:/Users/User/
Downloads/covid-19-joint-who-moh-sitrep-44.pdf
៤ ដូចុះខ្លាំង្គត្នោល�
៥ Andrew,H., & Sopheavuthtey, B. (២០២១, ត្នោម� ២៦). អោក្នុត្រូក្នុនឹង្គមនិអាចុះរស់បាន៖ ការបិ�ខ្លួាបប់ានជួ�ឥ�ិិ�លដល់ក្នុមមក្នុរមែដលរក្នុបានត្រូតឹមមែតហូប. Globe. https://
southeastasiaglobe.com/phnom-penh-lockdown/
៦ ត្រូបភិ��ិនោនយ័នៃ�ាក្នុោ�ង្គរបស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត
៧ Andrew,H., & Sopheavuthtey, B. (២០២១, ត្នោម� ២៦). អោក្នុត្រូក្នុនឹង្គមនិអាចុះរស់បាន៖ ការបិ�ខ្លួាបប់ានជួ�ឥ�ិិ�លដល់ក្នុមមក្នុរមែដលរក្នុបានត្រូតឹមមែតហូប. Globe. https://

southeastasiaglobe.com/phnom-penh-lockdown/៨ ដូចុះខ្លាំង្គត្នោល�
៩ Michael, D. & Sony, O. (២០២១, ឧសភា ១៣). ការសាង្គម់តិរក្នុត្នោឃុំ�ញភាគត្នោត្រូចុះ�នត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនម៍ែដលងាយរង្គត្នោត្រូគាំ�មែដលត្រូតូវបានរាយការណ៍អ���ការខ្លួេ�ខ្លាំតត្នោសី�ង្គអាហារ. វ �អូឌ័� https://vodenglish.
news/survey-finds-majority-in-vulnerable-communities-reported-food-shortages/
១០ ដូចុះខ្លាំង្គត្នោល�
១១ របាយការណ៍អត្នោង្គើត�មដ្ឋានរបស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត

២. ទៅ�ចក្តីី�ទៅ�ី�ម

២



     ខ្លួ. �លបែ�ពាល់ត្នោល�ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ     ខ្លួ. �លបែ�ពាល់ត្នោល�ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ

   ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គជាត្នោត្រូចុះ�ន រង្គ�លបែ�ពាល់ត្នោដ្ឋាយ�រ�ែ នភា�វបិតើិជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោហ�យរង្គ�លវបិាក្នុខ្លួ�សៗគាំោ  ត្នោដ្ឋាយ�រ
ធ្លីនធាន និង្គសមតែភា��ែ បន័ត្នោ�មានក្នុត្រូមតិ១២។ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គ�ែ នភា�នៃនការឆ្លួង្គរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺរាតតាត មែដលសមាជួិក្នុសហគមន៍
ជាត្នោត្រូចុះ�នបាតប់ង្គត់្រូបាក្នុច់ុះ�ណូលគួរឱ្យយក្នុតស់មាគ ល់ ស្ត្រីសើ�កានម់ែតត្រូបឈម នឹង្គបញ្ហាា ជាត្នោត្រូចុះ�នមែ�មត្នោ�ៀត១៣។ ត្នោយ៉ាង្គ�មត្រូក្នុសួង្គក្នុិចុះេការ
ន្ទារ � “ស្ត្រីសើ� និង្គត្នោក្នុមង្គត្រូស� ��ួលរង្គ�លបែ�ពាល់ត្នោត្រូចុះ�នជាង្គប�រស និង្គត្នោក្នុមង្គត្រូបុស ត្នោដ្ឋាយរង្គត្នោត្រូគាំ���ការបាតប់ង្គត់្រូបាក្នុច់ុះ�ណូលហិង្គា
មែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ មនិមានល�ិភា���ួលបានការអបរ់ � ត្នោសវាស�ខ្លួភា� ក្នុដូ៏ចុះជាត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គនូវ��នួលខ្លួ�សត្រូតូវជាត្នោត្រូចុះ�ន”១៤។ ស្ត្រីសើ�ក្នុោ�ង្គ
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ ត្នោធ្លីេ�ការងារន្ទាន្ទាត្នោ�ក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោត្រូ�ត្រូប�ន័ិ មែដល��ួលបានត្រូបាក្នុក់្នុនៃត្រូមទាប មនិឋិតិត្នោ�រ ��ួលរង្គនូវការ
ត្នោក្នុង្គត្រូបវញ័្ជីេ  និង្គល�បាក្នុ១៥។ ក្នុមមក្នុរត្នោរាង្គចុះត្រូក្នុកាតត់្នោដរជាត្នោត្រូចុះ�នត្រូតូវបានត្នោគបញ្ជីឈបត់្នោដ្ឋាយមនិមានការជូួនដ�ណឹង្គជាម�ន ឬស�ណង្គត្រូតឹមត្រូតូវ
ត្នោដ្ឋាយ�រត្នោរាង្គចុះត្រូក្នុជាត្នោត្រូចុះ�នបានខ្លាំតបង្គយ់៉ាែ ង្គខួ្លាំ�ង្គ១៦។ ត្នោទា�ជាអោក្នុទា�ង្គត្នោន្ទា�ជាអោក្នុឈរជួួរម�ខ្លួក្នុោ�ង្គការ��ួលរង្គ�លបែ�ពាល់នៃនវបិតើិ
ជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ក្នុត៏្នោដ្ឋាយ ក្នុ�៏ួក្នុត្នោគត្នោ�មែតមនិ��ួលបានការគាំ�ត្រូ�ត្រូគបត់្រូគាំន�់�រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ដូត្នោចុះោ��ួក្នុគាំតម់និមានសមាា រៈការពារ
ត្រូគបត់្រូគាំន ់និង្គងាយក្នុោ�ង្គការឆ្លួង្គនូវជួ�ង្គឺរាតតាតត្នោន�១៧។

១២ Ginette, A., Antra, B. & Robert, N. (២០២០, ឧសភា ១៤). កូ្នុវ �ត ១៩ លាតត្រូតដ្ឋាង្គការ�ិតដអ៏ាត្រូក្នុក្នុន់ៃនវសិមភា�ត្នោយនឌ័រ័ត្នោ�ក្នុោ�ង្គអន្ទាធិ្លីបត្នោតយយ.UN Women. https://

data.unwomen.org/features/covid-19-exposes-harsh-realities-gender-inequality-slums
១៣ ដូចុះខ្លាំង្គត្នោល�
១៤ https://www.mowa.gov.kh/en?s=covid
១៥ អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត ការសិក្នុាអ���ត្នោរឿង្គរាែ វរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ មែខ្លួក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំោ �២០១៩
១៦Sineat Yon, DW. (២០២០, ត្នោម� ៣០). ក្នុមព�ជា៖ ត្នោរាង្គចុះត្រូក្នុកាតត់្នោដរជាង្គ ១៣០ បាន�ែ ក្នុដ�ត្នោណ� រការ និង្គបញ្ជីឈបក់្នុមមក្នុរត្រូបមាណ ១០ ម�នឺន្ទាក្នុ។់ ក្នុមមក្នុរត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គ��ការ
ត្រូ�ួយបារមាអ���ជួ�វភា�រស់ត្នោ� និង្គក្នុង្គេ�ការគាំ�ត្រូ���មាែ ក្នុយ�ត្នោហា. ម�ខ្លួជួ�នួញ និង្គ មជួឍមណឌ លធ្លីនធានសិ�ិិមន�សេ. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/
cambodia-over-130-garment-factories-suspend-their-operation-lay-off-around-100000-workers-workers-raise-concerns-over-livelihoods-lack-of-support-from-

brands/
១៧ ដូចុះខ្លាំង្គត្នោល�

៣



ត្នោគាំលប�ណង្គត្នោគាំលប�ណង្គ

    ត្នោដ�មី�វាយតនៃមួត្នោ�ត្នោល��លបែ�ពាល់នៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ មក្នុត្នោល�ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ ជា�ិត្នោសសបញ្ហាា មែដល�ួក្នុត្នោគបានត្រូបឈម
ទាក្នុ�់ង្គនឹង្គស�ខ្លួភា��ួូវកាយ និង្គ�ួូវចិុះតើរបស់�ួក្នុត្នោគ។ របាយការណ៍ត្នោន� ត្នោត្រូប�ត្រូបាស់នូវវធិ្លី��ស្ត្រីសើចុះត្រូមុ� មែដលរមួមានការសមាា ស
ពាក្នុក់្នុណ្តាើ លត្នោរៀបរយត្នោ�ត្នោល�ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ ការសិក្នុាត្នោល�ឯក្នុ�រពាក្នុ�់ន័ិមែដលមានត្រូ�បរ់មួទា�ង្គការវភិាគ�ួូវចុះាបត់្នោគាំល
នត្នោយ៉ាបាយ និង្គការ�ិភាក្នុាជាត្រូក្នុុម។

ការសិក្នុាត្នោល�ឯក្នុ�រពាក្នុ�់ន័ិការសិក្នុាត្នោល�ឯក្នុ�រពាក្នុ�់ន័ិ

     ការ�ិនិតយ និង្គសិក្នុាត្នោល�ឯក្នុ�រត្រូ�វត្រូជាវមែដលមានត្រូ�ប ់និង្គចុះាបព់ាក្នុ�់ន័ិត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គ។ ការសិក្នុាត្នោន� ត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គ
ត្នោដ�មី�ក្នុ�ណតនូ់វចុះ�ន�ចុះខ្លួេ�ខ្លាំតនៃនកិ្នុចុះេការត្រូ�វត្រូជាវ��ម�នៗ �ើល់នូវបរបិ�សត្រូមាបក់ារសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវត្នោន� និង្គ�ើល់នូវត្រូក្នុបខ្លួណឌ ចុះាប់
សត្រូមាបត់្នោធ្លីេ�ការវាយតនៃមួត្នោល�សិ�ិិស្ត្រីសើ�។ ការសិក្នុាត្នោល�ឯក្នុ�រពាក្នុ�់ន័ិមែដលមានត្រូ�បត់្នោន� រមួមានការវភិាគត្រូក្នុបខ្លួណឌ ចុះាបជ់ាតិ ចុះាប់
សិ�ិិមន�សេអនើរជាតិ ចុះាបជ់ាតិ និង្គត្នោគាំលនត្នោយ៉ាបាយន្ទាន្ទាមែដលពាក្នុ�់ន័ិ។

ការត្រូបមូល�ិនោនយ័ការត្រូបមូល�ិនោនយ័

     ការត្រូបមូល�ិនោនយ័ បានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គចាប�់�មែខ្លួត�លា ដល់មែខ្លួវចិុះិិកា ឆ្នាំោ �២០២១ ត្នោដ្ឋាយត្នោធ្លីេ�ការសមាា សស្ត្រីសើ�ចុះ�នួន ១២ ន្ទាក្នុ ់មែដលមក្នុ
��សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គចុះ�នួន ៨សហគមន៍១៨។ ប�សមាា សត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គ ត្នោដ�មី�វាយតនៃមួក្នុត្រូមតិនៃន�លបែ�ពាល់របស់ជួ�ង្គឺ
កូ្នុវ �ដ-១៩ មក្នុត្នោល�ស�ខ្លួភា��ួូវកាយ និង្គ�ួូវចិុះតើរបស់ស្ត្រីសើ�ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ។ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គដ�ត្នោណ� រការសមាា សក្នុត្រូមង្គស�ណួរ
ពាក្នុក់្នុណ្តាើ លត្នោរៀបរយ ត្រូតូវបានត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ�ការ�ិភាក្នុាអ���បញ្ហាា ចុះមីង្គៗមែដលស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�បានជួួបត្រូប��អ���ង្គត្នោ�លរ �ក្នុ
រាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ និង្គអន�ញ្ហាា តឱ្យយមានភា�បតម់ែបនសត្រូមាបអ់ោក្នុសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវ ត្នោដ�មី�អាចុះ�ិភាក្នុាត្នោល�បញ្ហាា ត្នោ�េង្គៗត្នោ�ៀត
មែដលត្រូតូវបានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គអ���ង្គត្នោ�លសមាា ស។ ត្នោល�ស��ត្នោន� ដ�ត្នោណ� រការនៃនការសមាា សអន�ញ្ហាា តឱ្យយអោក្នុចូុះលរមួបញី្ហាក្នុ�់ត័ម៌ានត្នោ�េង្គ
ត្នោ�ៀតមែដល�ួក្នុត្នោគយល់ថាពាក្នុ�់ន័ិ និង្គចុះង្គឱ់្យយអោក្នុត្រូ�វត្រូជាវបានដឹង្គ។ ត្នោដ្ឋាយ�រមែតការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�មែតបនើ 
ត្រូក្នុុមអោក្នុត្រូ�វត្រូជាវត្នោធ្លីេ�ការសមាា ស�មរយៈ�ូរស័�ាជាមយួនឹង្គស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�។
     ត្នោដ្ឋាយ�រការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវត្នោន� ជាការសិក្នុាបនើ��ត្នោរឿង្គរាែ វរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ កាល��ឆ្នាំោ � ២០១៩ ស្ត្រីសើ� ៨ន្ទាក្នុម់ែដល
ធួាប�់ើល់ប�សមាា សកាល��ម�នត្នោន្ទា� ត្រូតូវបានត្នោត្រូជួ�សត្នោរ �សឱ្យយចូុះលរមួ។ អោក្នុចូុះលរមួត្នោ�េង្គត្នោ�ៀត ត្រូតូវបានត្នោត្រូជួ�សត្នោរ �ស ត្នោដ្ឋាយមែ�ែក្នុត្នោល�
លក្នុំខ្លួណឌ មែដលបានក្នុ�ណតត់្នោដ្ឋាយត្រូក្នុុមអោក្នុត្រូ�វត្រូជាវ មែដលរមួបញ្ជីេូ លចុះ�ន�ចុះចុះមីង្គៗ ដូចុះជាថាត្នោត�អោក្នុទា�ង្គត្នោន្ទា�ធួាបប់ានឆ្លួង្គជួ�ង្គឺ
កូ្នុវ �ដ-១៩ មែដរឬត្នោ�។ ឧបក្នុរណ៍សមាា សមែដលត្រូតូវបានបត្នោង្គើ�ត និង្គត្នោត្រូប�ត្រូបាស់សត្រូមាបក់ារវាយតនៃមួត្នោន� គឺត្រូសបត្នោ�នឹង្គការត្រូ�វត្រូជាវ
និង្គត្នោគាំលប�ណង្គ�ូត្នោ� ត្នោហ�យការត្រូបមូល�ិនោនយ័ត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គត្នោដ្ឋាយត្រូក្នុុមការងាររបស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត។ ត្រូក្នុមស�លធ្លីម៌
ក្នុត៏្រូតូវបានគិតគូរ�ិចារណ្តាអ���ង្គត្នោ�លត្នោធ្លីេ�ការសមាា ស�ង្គមែដរ ជា�ិត្នោសសត្នោល�ចុះ�ន�ចុះរត្នោស�បនៃនស�ណួរមយួចុះ�នួន។ ការត្នោសោ�ស��ការ
យល់ត្រូ�ម��អោក្នុ�ើល់ប�សមាា ស ក្នុត៏្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គ�ង្គមែដរ ម�នត្នោ�លត្រូបមូល�ិនោនយ័។ ត្នោត្រូកាយ��ត្នោធ្លីេ�ការត្នោ�ា�ង្គ�ា ត ់និង្គវភិាគ�ិនោនយ័
ការបញី្ហាក្នុច់ុះ�ង្គត្នោត្រូកាយនៃនការរក្នុត្នោឃុំ�ញត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គ�មរយៈការ�ិភាក្នុាជាត្រូក្នុុមជាមយួអោក្នុ�ើល់ប�សមាា សចុះ�នួន ១១ ន្ទាក្នុ់
ក្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោណ្តាមអោក្នុ�ើល់ប�សមាា សទា�ង្គ ១២ន្ទាក្នុត់្នោន្ទា�។

មែដនក្នុ�ណត់មែដនក្នុ�ណត់

     ការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវត្នោន� មនិត�ណ្តាង្គឱ្យយបញ្ហាា ត្រូបឈមមែដលស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គទា�ង្គអស់បានជួួបត្រូប��ត្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោដ្ឋាយ�រវាមនិ
បានត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ការសាង្គម់តិ�មត្រូគួ�រន�មយួៗ។ �ា�យត្នោ�វញិ ការសិក្នុាត្នោន�ត្នោត្រូប�ត្រូបាស់វធិ្លី��ស្ត្រីសើសនោិដ្ឋាា ន�ូត្នោ� ត្នោដ�មី�សិក្នុាត្នោឈេង្គ
យល់អ����លបែ�ពាល់នៃនជួ�ង្គឺរាតតាតកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�ត្នោល�ត្រូក្នុុមស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនម៍ែដលបានត្នោត្រូជួ�សត្នោរ �ស។ ការរក្នុត្នោឃុំ�ញក្នុោ�ង្គ
របាយការណ៍ត្នោន�មែ�ែក្នុត្នោល�ការសមាា សស្ត្រីសើ�ចុះ�នួន ១២ ន្ទាក្នុ ់ មែដលមក្នុ��សហគមនច៍ុះ�នួន ៨។ ត្នោល�ស��ត្នោន� ត្រូក្នុុមអោក្នុសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវ

១៨ បឹង្គឈូក្នុ, បឹង្គឈូក្នុមានជួយ័�ម� ២, ប�រ �ក្នុ�ឡា, ភិូម ិ២១, មែត្រូ�ក្នុ�គង្គ ់៦០មែមែត្រូត, �មគគ�រ�ង្គត្នោរឿង្គ, សម�ន, ត្រូតពា�ង្គរា�ង្គ

៣. វិិធី�សាស្រ្ត�សី្រាសាវិស្រា�វិ

៤



ត្នោរឿង្គរាែ វអោក្នុ�ើល់ប�សមាា សមែតបែ�ត្នោណ្តាះ �។ ត្នោដ្ឋាយ�រមែ�ោក្នុខ្លួួ�នៃនក្នុត្រូមង្គស�ណួរមានភា�រត្នោស�បខួ្លាំ�ង្គ ដូចុះជាស�ណួរពាក្នុ�់ន័ិនឹង្គអ�ត្នោ��
ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ អោក្នុ�ើល់ប�សមាា សមយួចុះ�នួនត្នោសោ�ស��មនិបងាា ញ�ត័ម៌ាន�ា ល់ខ្លួួួន។ ដូត្នោចុះោ� ការសិក្នុាត្នោន�គួរមែតត្រូតូវបាន
ត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ជាមូលដ្ឋាា នបងាា ញ��និន្ទាោ ការស�ខ្លាំន់ៗ មែដលក្នុ���ង្គត្នោក្នុ�តមាន  ត្នោហ�យត្រូក្នុុមអោក្នុសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវ��ួល�គ ល់ថាស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុ
ត្នោ���ត្រូក្នុុង្គជាត្នោត្រូចុះ�នត្នោ�េង្គត្នោ�ៀត មែដលមនិបានចូុះលរមួ�ើល់ប�សមាា ស អាចុះនឹង្គមនិយល់ត្រូសបចុះ�ត្នោពា�ការរក្នុត្នោឃុំ�ញទា�ង្គត្នោន� ត្នោដ្ឋាយមែ�ែក្នុ
ត្នោល�ប��ិត្នោ�ធ្លីន�៍ា ល់ខ្លួួួនរបស់�ួក្នុត្នោគ។

ត្រូក្នុមខ្លួណឌ គតិយ�តើិត្រូក្នុមខ្លួណឌ គតិយ�តើិ
     ក្នុ. ចុះាបជ់ាតិ      ក្នុ. ចុះាបជ់ាតិ 

     រដាធ្លីមមន�ញ្ជីាក្នុមព�ជាធាន្ទាសិ�ិិជាត្នោត្រូចុះ�នក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោសដាកិ្នុចុះេ សង្គគមកិ្នុចុះេ និង្គវបីធ្លីម ៌រមួទា�ង្គសិ�ិិ��ួលបានក្នុត្រូមតិជួ�វភា�សមរមយ 
និង្គសិ�ិិ��ួលបានត្នោសវាមែ�ទា�ស�ខ្លួភា�។ ក្នុមព�ជាក្នុជ៏ាភាគ�នៃនអន�សញ្ហាា ចុះ�នួន ៨ ក្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោណ្តាមអន�សញ្ហាា សិ�ិិមន�សេស�ខ្លាំន់ៗ ចុះ�នួន ៩១៩។ 
អន�សញ្ហាា ចុះ�នួន ៦ តត្រូមូវឱ្យយរាជួរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុមព�ជា�ើល់ការការពារដល់ត្រូបជា�លរដាត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ ជា�ិត្នោសសស្ត្រីសើ�ត្នោភិ�២០។ 

     មាត្រូ� ៣១ នៃនរដាធ្លីមមន�ញ្ជីាក្នុមព�ជា មែចុះង្គចុះាស់អ���ការរមួបញ្ជីេូ លប�បីញ្ជីាតើិទាក្នុ�់ង្គនឹង្គសិ�ិិមន�សេអនើរជាតិន្ទាន្ទាត្នោ�ក្នុោ�ង្គចុះាប់
ជាតិរបស់ក្នុមព�ជា៖  
“ត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា��ួល�គ ល់ និង្គត្នោគាំរ�សិ�ិិមន�សេដូចុះមានមែចុះង្គក្នុោ�ង្គធ្លីមមន�ញ្ជីា នៃនអង្គគការសហត្រូបជាជាតិ ត្នោសចុះក្នុើ�ត្រូបកាស
ជាសក្នុលសើ���សិ�ិិមន�សេ និង្គក្នុតិកាសញ្ហាា  ត្រូ�មទា�ង្គអន�សញ្ហាា ទា�ង្គឡាយទាក្នុ�់ង្គត្នោ�នឹង្គសិ�ិិមន�សេ សិ�ិិន្ទារ � និង្គសិ�ិិក្នុ�មារ។” ២១ 

     សិ�ិិ��ួលបានក្នុត្រូមតិជួ�វភា�សមរមយសត្រូមាបត់្រូបជា�លរដាក្នុមព�ជា ត្រូតូវបានធាន្ទាក្នុោ�ង្គមាត្រូ� ៥២ នៃនរដាធ្លីមមន�ញ្ជីា ៖ 
“រដាយក្នុចិុះតើ��ក្នុដ្ឋាក្នុជ់ាអា�ិភា� ចុះ�ត្នោពា�ជួ�វភា�រស់ត្នោ� និង្គស�ខ្លួ�មាលភា�របស់ត្រូបជា�លរដា។”២២ 

     ត្នោល�ស��ត្នោន� សិ�ិិ��ួលបានត្នោសវាមែ�ទា�ស�ខ្លួភា� ត្រូតូវបាន��ួល�គ ល់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គមាត្រូ� ៧២ នៃនរដាធ្លីមមន�ញ្ជីា ៖ 
“ស�ខ្លួភា�របស់ត្រូបជារាស្ត្រីសើត្រូតូវបានធាន្ទា។ រដាយក្នុចិុះតើ��ក្នុដ្ឋាក្នុដ់ល់ការការពារជួ�ង្គឺ និង្គ�ាបាលជួ�ង្គឺ។ ត្រូបជារាស្ត្រីសើត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្រូតូវបាន
��ួលការ�ិនិតយត្នោរាគត្នោដ្ឋាយឥតគិតនៃ�ួត្នោ��មមនា�រត្នោ��យ គិលានដ្ឋាា ន និង្គមនា�រសមា��ធារណៈ។”២៣ 

    សិ�ិិស្ត្រីសើ�ក្នុត៏្រូតូវបានបញ្ជីេូ លក្នុោ�ង្គរដាធ្លីមមន�ញ្ជីា�ង្គមែដរ។ ខ្លួណៈមែដលមាត្រូ� ៤៥ នៃនរដាធ្លីមមន�ញ្ជីាមានមែចុះង្គ��ការធាន្ទាសិ�ិិស្ត្រីសើ�ន្ទាន្ទា
ត្នោ�ក្នុមព�ជា

២៤ មាត្រូ� ៤៦ និង្គមាត្រូ� ៧៣ បញី្ហាក្នុ�់���នួលខ្លួ�សត្រូតូវចុះាស់លាស់របស់រដាចុះ�ត្នោពា�ស្ត្រីសើ�។ មាត្រូ� ៤៦ តត្រូមូវឱ្យយរដា និង្គ
សង្គគម “�ើល់ឱ្យកាសដល់ស្ត្រីសើ� ជា�ិត្នោសស ស្ត្រីសើ�ត្នោ�ជួនប�មែដលមនិ��ួលបានការឧបតែមាត្រូគបត់្រូគាំន�់�សង្គគម ឱ្យយ�ួក្នុត្នោគមានការងារមាន
ល�ិភា��ាបាលជួ�ង្គឺ បញូី្ជីនកូ្នុនត្នោ�ត្នោរៀន និង្គមានជួ�វភា�រស់ត្នោ�សមរមយ។២៥”  ខ្លួណៈមែដលមាត្រូ� ៧៣ មែចុះង្គកានម់ែតចុះាស់អ���
��នួលខ្លួ�សត្រូតវូចុះ�ត្នោពា�ស្ត្រីសើ�មែដលមានកូ្នុន៖ “រដាត្នោរៀបចុះ�ឱ្យយមានទារក្នុដ្ឋាា ន នងិ្គជួួយឧបតែមាន្ទារ �មែដលមានកូ្នុនត្នោត្រូចុះ�នក្នុោ�ង្គបនា�ក្នុ ត្នោហ�យឥត���ងឹ្គ។”២៦ 
   ត្នោទា�ប�ជាសិ�ិិន្ទាន្ទាក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោសដាកិ្នុចុះេ សង្គគមកិ្នុចុះេ និង្គវបីធ្លីមត៌្រូតូវបានបស្ត្រីញី្ហាបក្នុោ�ង្គរដាធ្លីមមន�ញ្ជីាក្នុមព�ជាក្នុើ� ការអន�វតើជាក្នុម់ែសើង្គនៃន
ប�បីញ្ជីាតើិទា�ង្គត្នោន�ត្នោ�មានក្នុត្រូមតិត្នោ�ត្នោ��យ។ សមាជួិក្នុសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គភាគត្នោត្រូចុះ�ន ជា�ិត្នោសសស្ត្រីសើ�មនិមែដលដឹង្គអ���
ការការពារទា�ង្គត្នោន្ទា�ត្នោ�។២៧   

១៩ក្នុតិកាសញ្ហាា អនើរជាតិសើ���សិ�ិិក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោសដាកិ្នុចុះេ សង្គគមកិ្នុចុះេ និង្គវបីធ្លីម,៌ ក្នុតិកាសញ្ហាា អនើរជាតិសើ���សិ�ិិ�លរដា និង្គសិ�ិិនត្នោយ៉ាបាយ, អន�សញ្ហាា អនើរជាតិសើ���ការល�ប
ប�បាតរ់ាល់��រង្គន់ៃនការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ�ូជួ�សន,៍ អន�សញ្ហាា សើ���ការល�បប�បាតរ់ាល់��រង្គន់ៃនការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គត្រូបឆ្នាំ�ង្គស្ត្រីសើ�ត្នោភិ�, អន�សញ្ហាា  ត្រូបឆ្នាំ�ង្គទារ�ណក្នុមម អ�ត្នោ��ត្នោឃារត្នោ� អ�ត្នោ��អមន�សេធ្លីម៌
អ�ត្នោ��ត្នោធ្លីេ���ក្នុំប�ក្នុត្នោមោញ ឬ�ណឌ ក្នុមម, អន�សញ្ហាា សើ���សិ�ិិក្នុ�មារ, អន�សញ្ហាា សើ���សិ�ិិជួន�ិការ, អន�សញ្ហាា សើ���ការការពារជួនត្រូគបរ់ូប��ការបាតខ់្លួួួនត្នោដ្ឋាយបង្គំ� 
២០អង្គគការសហត្រូបជាជាតិ សិ�ិិមន�សេ (២០០៧, ក្នុក្នុើដ្ឋា ២៥). ត្នោសចុះក្នុើ�សត្នោត្រូមចុះរបស់ត្រូក្នុុមត្រូបឹក្នុាធ្លីមមន�ញ្ជីាទាក្នុ�់ង្គនឹង្គចុះាបស់ើ����ែ ន�មៃនត់្នោទាសចុះ�ត្នោពា�ប�ឧត្រូកិ្នុដា និង្គ
អន�សញ្ហាា សើ���សិ�ិិក្នុ�មារ. https://cambodia.ohchr.org/en/rule-of-law/overview
២១រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា នៃនត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា នៃ�ៃ��២១ មែខ្លួក្នុញ្ហាា  ឆ្នាំោ �១៩៩៣ មាត្រូ� ៣១
២២រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា នៃនត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា នៃ�ៃ��២១ មែខ្លួក្នុញ្ហាា  ឆ្នាំោ �១៩៩៣ មាត្រូ� ៥២
២៣រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា នៃនត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា នៃ�ៃ��២១ មែខ្លួក្នុញ្ហាា  ឆ្នាំោ �១៩៩៣ មាត្រូ� ៧២
២៤រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា នៃនត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា នៃ�ៃ��២១ មែខ្លួក្នុញ្ហាា  ឆ្នាំោ �១៩៩៣ មាត្រូ� ៤៥២៥
២៥រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា នៃនត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា នៃ�ៃ��២១ មែខ្លួក្នុញ្ហាា  ឆ្នាំោ �១៩៩៣ មាត្រូ� ៤៦
២៦រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា នៃនត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា នៃ�ៃ��២១ មែខ្លួក្នុញ្ហាា  ឆ្នាំោ �១៩៩៣ មាត្រូ� ៧៣
២៧អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត ការសិក្នុាអ���ត្នោរឿង្គរាែ វរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ មែខ្លួក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំោ �២០១៩

៥



     ខ្លួ. ចុះាបកូ់្នុវ �ដ-១៩     ខ្លួ. ចុះាបកូ់្នុវ �ដ-១៩

     ការត្នោឆ្លួ�យតបនឹង្គជួ�ង្គឺរ �ក្នុរាលដ្ឋាលកូ្នុវ �ដ-១៩ រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុមព�ជាបានមែណន្ទា�វធិានការជាត្នោត្រូចុះ�នត្នោដ�មី��ប�់ើ តក់ាររ �ក្នុ�យត្នោមត្នោរាគ
កូ្នុវ �ដ ក្នុោ�ង្គត្នោន្ទា�រមួមានការមែណន្ទា�បនើបន្ទាា បន់ៃនចុះាបព់ាក្នុ�់ន័ិជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ មែដលត្រូតូវបានអន�មត័យ៉ាែ ង្គឆ្នាំបរ់ហ័ស ត្នោដ្ឋាយគាំម នការ�ិភាក្នុា
ត្រូគបត់្រូគាំនជ់ាមយួភាគ�ពាក្នុ�់ន័ិ។ ត្រូក្នុុមអោក្នុការពារសិ�ិិមន�សេ បានសមែមើង្គការត្រូ�ួយបារមាយ៉ាែ ង្គខួ្លាំ�ង្គពាក្នុ�់ន័ិនឹង្គចុះាបទ់ា�ង្គត្នោន� ជា
�តិ្នោសសចុះាបស់ើ���ការត្រូគបត់្រូគង្គត្រូបត្នោ�សជាតិ សែិតក្នុោ�ង្គភា�អាសនោ២៨  នងិ្គចុះាបស់ើ���វធិានការ�ប�់ើ តក់ារឆួ្លង្គរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គកូឺ្នុវ �ដ-១៩ 
និង្គជួ�ង្គឺកាចុះ�ហាវត្រូបក្នុបត្នោដ្ឋាយត្នោត្រូគាំ�ថាោ ក្នុធ់្លីៃនធ់្លីៃរត្នោ�េង្គត្នោ�ៀត (ចុះាបកូ់្នុវ �ដ-១៩)២៩។  
    ចុះាបទ់ា�ង្គ��រត្នោន�មានបីញ្ជីាតើិ�ូល��ូលាយ និង្គត្រូសត្នោ�ចុះត្រូស�ិល មែដលមានត្នោគាំលប�ណង្គ�ើន្ទាា ត្នោទាស រមួមានការ�ក្នុ�ិនយ័ជាត្រូបាក្នុ់
និង្គការដ្ឋាក្នុ�់និន្ទាគាំរ ចុះ�ត្នោពា�ត្រូបជា�លរដាណ្តាមែដលប�ពានត្នោល�វធិានការការពារស�ខ្លួភា� រដាបាល ឬវធិានការត្នោ�េង្គត្នោ�ៀតទាក្នុ�់ង្គនឹង្គ
ការ�ប�់ើ តក់ារឆ្លួង្គរាលដ្ឋាលនៃនត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ៣០។ ចុះាបកូ់្នុវ �ដ-១៩ ត្រូតូវបានអាជាា ធ្លីររបស់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ដមែដលៗជាឧបក្នុរណ៍
ត្រូសបចុះាបត់្នោដ�មី�គ�រាមគ�មែហង្គនិង្គត្នោបៀតត្នោបៀនសក្នុមមជួនសហគមន ៍ និង្គរតិតីតិត្នោសរ �ភា�ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេញមតិ ការបត្នោង្គើ�តសមាគម
និង្គការជួួបជួ��៣១។ ត្នោទាសជាប�់និន្ទាគាំរ�� ៣ឆ្នាំោ �ត្នោ� ២០ឆ្នាំោ �បានបងាែ ក្នុស់ក្នុមមជួនដ�ធ្លីួ� ជា�ិត្នោសសស្ត្រីសើ� មនិឱ្យយហូានតសូូទាមទារសិ�ិិដ�ធ្លីួ�
និង្គល�ត្នោ�ឋានរបស់�ួក្នុត្នោគ៣២។ ក្នុតិកាសញ្ហាា អនើរជាតិសើ���សិ�ិិ�លរដា និង្គសិ�ិិនត្នោយ៉ាបាយ មែដលក្នុមព�ជាជារដាភាគ� អន�ញ្ហាា តឱ្យយត្រូបត្នោ�ស
អន�វតើការដ្ឋាក្នុក់្នុ�ហិតបត្នោណ្តាើ �អាសនោជា�ិត្នោសសត្នោល�សិ�ិិមយួចុះ�នួន ឱ្យយមែតវធិានការទា�ង្គត្នោន្ទា� “សែិតក្នុោ�ង្គក្នុត្រូមតិមែដល�ែ នភា�តត្រូមូវ
មែតបែ�ត្នោណ្តាះ �។”៣៣  វធិានការមែដលដ្ឋាក្នុក់្នុ�ហិតត្នោល�សិ�ិិមន�សេទា�ង្គត្នោន្ទា�ត្រូតូវ�ើល់ត្នោដ្ឋាយចុះាប ់ គាំម នការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ មានភា�ចា�បាចុះ ់ និង្គ
សមាមាត្រូតនឹង្គវបិតើិស�ខ្លួភា��ធារណៈ។៣៤

     មែតអាត្រូក្នុក្នុត់្នោន្ទា�គឺថា ត្នោទា�ប�ជា�ែ នភា�ជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដត្នោ�ក្នុមព�ជា កាលត្នោដ�មឆ្នាំោ �២០២១ មានសភា�ដ�នដ្ឋាបយ៉ាែ ង្គណ្តាក្នុត៏្នោដ្ឋាយក្នុក៏ារ
បត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោដ្ឋាយបង្គំ�ត្នោ�មែតបនើត្នោក្នុ�តត្នោ��ង្គ ត្នោដ្ឋាយមនិគិតអ���សិ�ិិ�លរដាមែដលត្រូតូវបានត្នោគបត្នោណើ ញត្នោចុះញទា�ង្គត្នោន្ទា� ជា�ិត្នោសសសិ�ិិ
��ួលបានល�ត្នោ�ឋានសមរមយរបស់�ួក្នុត្នោគ៣៥។ ត្នោទា�ប�ជា អង្គគការសង្គគមស��វលិអ�ពាវន្ទាវឱ្យយបញ្ជីឈបក់ារបត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោដ្ឋាយបង្គំ�
និង្គរក្នុាល�ត្នោ�ឋានត្រូបជា�លរដា អ���ង្គត្នោ�លមានវបិតើិស�ខ្លួភា�ជាសក្នុលយ៉ាែ ង្គណ្តាក្នុើ� សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គមយួចុះ�នួនបាន
��ួលការជូួនដ�ណឹង្គឱ្យយរ��ត្នោរ �ត្នោចុះញ��ល�ត្នោ�ឋានខ្លួួួនក្នុោ�ង្គរយៈត្នោ�លមយួមែខ្លួ។៣៦

     ត្នោទា�ប�ជាមានត្នោគាំលនត្នោយ៉ាបាយជាត្នោត្រូចុះ�នត្រូតូវបានអន�មត័ត្នោដ�មី��ើល់ជួ�នួយសត្នោស្ត្រីងាគ �បន្ទាា នក់្នុោ�ង្គវបិតើិជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ក្នុើ� ត្នោគាំលនត្នោយ៉ាបាយ
ទា�ង្គអស់ត្នោន្ទា�ត្នោ�មនិទានត់្រូតូវបានត្នោគអន�វតើត្នោ�ត្នោ��យត្នោ�។ ធ្លីន្ទាគាំរជាតិនៃនក្នុមព�ជាបានត្នោចុះញ�រាចុះរមែណន្ទា�ធ្លីន្ទាគាំរ និង្គត្រូគឹ��ែ ន
ហិរញ្ជីា វតែ�ត្នោរៀបចុះ�ក្នុមេ�ត្នោ��ង្គវញិ ត្នោដ�មី�បនិូរបនែយបនា�ក្នុរបស់អោក្នុខ្លួេ�អ���ង្គត្នោ�លមានវបិតើិត្នោដ្ឋាយ�រកូ្នុវ �ដ-១៩។៣៧ ត្នោទា�ជាយ៉ាែ ង្គត្នោន�ក្នុើ�
សមាជួិក្នុសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គភាគត្នោត្រូចុះ�នមនិបានដឹង្គអ����រាចុះរត្នោន� និង្គបានខ្លួ�ត្រូបឹង្គបង្គរ់មួស់ប�ណ� លជាត្រូបចា�មែខ្លួ។៣៨មានយនើការ
ត្នោ�េង្គៗជាត្នោត្រូចុះ�នមែដលត្រូតូវបានអន�វតើត្នោដ�មី�ឧបតែមា�ចុះត់្រូបាក្នុដូ់ចុះជាក្នុមមវធិ្លី�មែចុះក្នុបណ័ះ សមធ្លីម ៌និង្គត្រូបកាសអនើរត្រូក្នុសួង្គសី���ការ
អន�វតើក្នុមមវធិ្លី�ឧបតែមា�ចុះត់្រូបាក្នុ ់ជូួនស្ត្រីសើ�មាននៃ�ាត្នោពា� និង្គក្នុ�មារអាយ�ត្នោត្រូកាម ២ឆ្នាំោ � ត្នោដ�មី�ត្នោល�ក្នុក្នុមពស់ស�ខ្លួ�មាលភា�មា� និង្គទារក្នុ
ត្រូ�មទា�ង្គរមួចុះ�មែណក្នុត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យបញ្ហាា ក្នុង្គេ�អាហារូបតែមារបស់ក្នុ�មារក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រត្រូក្នុ�ត្រូក្នុ។៣៩ ក្នុមមវធិ្លី�មែចុះក្នុបណ័ះ សមធ្លីមប៌ានឧបតែមា�ចុះ់
ត្រូបាក្នុច់ា�បាចុះខួ់្លាំ�ង្គដល់ត្រូគួ�រត្រូក្នុ�ត្រូក្នុជាត្នោត្រូចុះ�ន បែ�មែនើស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គជាត្នោត្រូចុះ�នត្នោ�មនិទាន�់�ួល�ល��ក្នុមមវធិ្លី�ឧបតែមា�ចុះត់្រូបាក្នុជូ់ួន
ស្ត្រីសើ�មាននៃ�ាត្នោពា� និង្គក្នុ�មារត្នោ�ត្នោ��យ។៤០  

២៨ ចុះាបស់ើ���ការត្រូគបត់្រូគង្គត្រូបត្នោ�សជាតិសែិតក្នុោ�ង្គភា�អាសនោ - ឯក្នុ�រចុះាប ់OD Mekong Datahub (opendevelopmentcambodia.net)
២៩ ចុះាបស់ើ���វធិានការ�ប�់ើ តក់ារឆ្លួង្គរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ និង្គជួ�ង្គឺឆ្លួង្គកាចុះ�ហាវ និង្គត្រូបក្នុបត្នោដ្ឋាយត្នោត្រូគាំ�ថាោ ក្នុធ់្លីៃនធ់្លីៃរត្នោ�េង្គត្នោ�ៀត.pdf - Google Drive
៣០ អង្គគការឃួា�ង្គត្នោម�លសិ�ិិមន�សេ ក្នុមព�ជា៖ បញ្ជីឈបច់ុះាប�់ប�់ើ តជ់ួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ ១៩មែដលមានលក្នុំណៈរ �ត្នោលាភិប�ពាន មែខ្លួម�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២១
៣១ម�ខ្លួជួ�នួញ និង្គ មជួឍមណឌ លធ្លីនធានសិ�ិិមន�សេ. (២០២០, ត្នោម� ៣). ក្នុមព�ជា៖ ត្រូក្នុុមសិ�ិិមន�សេបារមា��ការចាបខ់្លួួួន និង្គការយ៉ាយ�ប�គគល សក្នុមមជួន និង្គអោក្នុ�រ�ត័ម៌ាន 
ក្នុោ�ង្គអ���ង្គការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/cambodia-rights-group-concerns-over-arrests-harassment-of-ac-
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៣៣ អង្គគការឃួា�ង្គត្នោម�លសិ�ិិមន�សេ ក្នុមព�ជា៖ បញ្ជីឈបច់ុះាប�់ប�់ើ តជ់ួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ ១៩មែដលមានលក្នុំណៈរ �ត្នោលាភិប�ពាន មែខ្លួម�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២១
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៣៥មជួឈមណឌ លសិ�ិិមន�សេក្នុមព�ជា ឯក្នុ�រអ���ការ�ិត៖ ការបត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោដ្ឋាយបង្គំ�ត្នោ�ក្នុមព�ជាអ���ង្គត្នោ�លកូ្នុវ �ដ ១៩ មែខ្លួត�លា ឆ្នាំោ �២០២១
៣៦ដូចុះខ្លាំង្គត្នោល�
៣៧ប�បញី្ហារបស់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល ៖ “ https://opendevelopmentcambodia.net/wp-content/blogs.dir/2/files_mf/158642866992.jpg”
៣៨រាយការណ៍អត្នោង្គើត�មដ្ឋានរបស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត
៣៩ ត្រូបកាសអនើរត្រូក្នុសួង្គសី���ការអន�វតើក្នុមមវធិ្លី�ឧបតែមា�ចុះត់្រូបាក្នុ ់ជូួនស្ត្រីសើ�មាននៃ�ាត្នោពា� និង្គក្នុ�មារអាយ�ត្នោត្រូកាម២ឆ្នាំោ �៖ “20200409_ ត្រូបកាសអនើរត្រូក្នុសួង្គ សើ���ការ�ើល់�ចុះត់្រូបាក្នុ់
ដល់ស្ត្រីសើ�មាននៃ�ាត្នោពា� និង្គក្នុ�មារអាយ�ត្នោត្រូកាម២ឆ្នាំោ �.pdf - Google Drive”
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ក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ ការពារជួនរង្គត្នោត្រូគាំ� និង្គ�ត្រូងឹ្គង្គវបីធ្លីមអ៌ហិង្គា និង្គភា�ស�ខ្លួដ�មរមន្ទាក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ ក្នុោ�ង្គសង្គគម ត្នោ�ត្រូ��រាជាណ្តាចុះត្រូក្នុក្នុមព�ជា។”៤១

ក្នុមព�ជា គឺជាត្រូបត្នោ�សភាគ�នៃនអន�សញ្ហាា  សើ���ការល�បប�បាតរ់ាល់�ត្រូមង្គន់ៃនការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្ត្រីសើ�ត្នោភិ� (CEDAW)៤២  មែដលមាន
ត្នោគាំលប�ណង្គត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យឧបសគគមែដលរារា�ង្គស្ត្រីសើ�ត្នោភិ���ការ��ួលបានសិ�ិិត្នោសម�គាំោ  ដូចុះជាឱ្យកាសការងារ ការមែ�ទា�ស�ខ្លួភា� និង្គជួ�វតិ
រស់រានក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោសដាកិ្នុចុះេ និង្គសង្គគមកិ្នុចុះេ។ ត្នោទា�ប�ជាយ៉ាែ ង្គណ្តាក្នុត៏្នោដ្ឋាយ ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គជា�ូត្នោ�មនិដឹង្គថា�ួក្នុត្នោគមានសិ�ិិ
ក្នុោ�ង្គការ��ួលបានការការពារមែដលសែិតត្នោត្រូកាមចុះាបទ់ា�ង្គត្នោន�ត្នោ��យ។៤៣ 

៤១ត្រូបកាសអនើរត្រូក្នុសួង្គសី���ការអន�វតើក្នុមមវធិ្លី�ឧបតែមា�ចុះត់្រូបាក្នុ ់ជូួនស្ត្រីសើ�មាននៃ�ាត្នោពា� និង្គក្នុ�មារអាយ�ត្នោត្រូកាម២ឆ្នាំោ �៖ “20200409_ ត្រូបកាសអនើរត្រូក្នុសួង្គ សើ���ការ�ើល់�ចុះត់្រូបាក្នុ់
ដល់ស្ត្រីសើ�មាននៃ�ាត្នោពា� និង្គក្នុ�មារអាយ�ត្នោត្រូកាម២ឆ្នាំោ �.pdf - Google Drive”
៤២ អន�សញ្ហាា សី���ការល�បប�បាតរ់ាល់�ត្រូមង្គន់ៃនការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្ត្រីសី�ត្នោភិ�៖ https://cambodia.ohchr.org/kh/podcasts/episode-30-cedaw-tool-protec-
tion-hte-rights-cambodian-women
៤៣ អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត ការសិក្នុាអ���ត្នោរឿង្គរាែ វរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ មែខ្លួក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំោ �២០១៩

៧



៤. ការរក្តីទៅ��ញ�ខំាន់់ៗ

១. ស�ខ្លួភា��ួូវកាយ ១. ស�ខ្លួភា��ួូវកាយ 
     ក្នុ. �ែ នភា�រស់ត្នោ�      ក្នុ. �ែ នភា�រស់ត្នោ� 

               ស�ខ្លួភា��ួូវកាយរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ មានភា�ពាក្នុ�់ន័ិ�ា ល់ត្នោ�នឹង្គ�ែ នភា�រស់ត្នោ�មែដលមនិលែរបស់�ួក្នុត្នោគ។ ៦៧ ភាគរយ
នៃនអោក្នុត្នោឆ្លួ�យតប បានត្រូបាបថ់ាស�ខ្លួភា��ូួវកាយរបស់�ួក្នុត្នោគ��ួលឥ�ិិ�ល�� �ែ នភា�រស់ត្នោ�របស់�ួក្នុត្នោគ។ �ែ នភា�មែដល�ួក្នុត្នោគ
បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គត្នោន្ទា� រមួមានបញ្ហាា �ឹក្នុលិចុះ ក្នុង្គេ�ការត្រូគបត់្រូគង្គស�ណល់ ក្នុង្គេ�ខ្លាំតត្រូប�ន័ិលូ�ឹក្នុសែ�យ និង្គបញ្ហាា ខ្លួយល់ក្នុខ្លួេក្នុ។់ 
  សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គភិោ�ត្នោ�ញភាគត្នោត្រូចុះ�នជួួបនឹង្គបញ្ហាា �ឹក្នុលិចុះត្នោរៀង្គរាល់រដូវវសា។ �ឹក្នុជួនទ់ា�ង្គត្នោន្ទា� ជាត្នោរឿយៗក្នុខ្លួេក្នុ់
ត្នោ�ម ក្នុត្នោត្រូគាំក្នុលាយជាមយួនឹង្គ�ឹក្នុសែ�យ និង្គស�រាម ត្នោដ្ឋាយ�រក្នុង្គេ�ខ្លាំតត្រូប�ន័ិលូក្នុោ�ង្គសហគមន ៍ ត្នោហ�យ�ឹក្នុទា�ង្គត្នោន្ទា�អាចុះត្រូសក្នុចុះ��
រហូតត្នោ�ដល់ប�សបាើ ហ៍ត្នោ��បអស់។ ៨១ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា ស គឺជាស្ត្រីសើ�ត្នោម�ា�ត្នោដ្ឋាយបាតប់ង្គក់ារងារត្នោដ្ឋាយ�រ
ការឆ្លួង្គរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ។ ដូចុះត្នោន� ស្ត្រីសើ�ហាក្នុង់ាយបែ�ពាល់ជាមយួនឹង្គ�ឹក្នុក្នុខ្លួេក្នុជ់ាង្គប�រស ខ្លួណៈមែដល�ួក្នុត្នោគប�ត្នោ�ញតួន្ទា��
ដូចុះជាត្នោបាសស�អាត�ា�សមែមីង្គ ចុះមែនិមាូបអាហារ ត្នោម�លមែ�កូ្នុន ត្នោ��ិញអ�វាែ នស់ត្រូមាបត់្រូគួ�រ និង្គចុះមួង្គកូ្នុនត្នោ��លាត្នោរៀន។ ៤២
ភាគរយនៃនអោក្នុត្នោឆ្លួ�យតប បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គ��ការត្រូ�ួយបារមាចុះ�ត្នោពា�ការត្នោក្នុ�តជួ�ង្គឺត្នោស�មែសីក្នុ មែដលអាចុះបណ្តាើ លមក្នុ��ការត្នោដ�រកាត�់ឹក្នុ
ជួ�ននរ់ាល់ត្នោ�លមែដល�ួក្នុត្នោគត្នោចុះញ���ា�។ ត្នោល�ស��ត្នោន� ត្នោដ្ឋាយ�រមាន��នួលខ្លួ�សត្រូតូវក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ ស្ត្រីសើ�ចុះ�ណ្តាយត្នោ�លត្នោត្រូចុះ�នត្នោ��ា�ក្នុោ�ង្គ
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុរបស់�ួក្នុត្នោគន�មយួៗ។ ភា�រស់ត្នោ�ក្នុក្នុក្នុ�ញនៃនសហគមន ៍ និង្គការត្រូបាត្រូស័យទាក្នុ�់ង្គគាំោ រយៈត្នោ�លយូរ បត្នោង្គើ�ន
ហានិភិយ័នៃនការឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ និង្គត្នោមត្នោរាគត្នោ�េង្គត្នោ�ៀត។ បញ្ហាា អន្ទាមយ័ និង្គបនាប�់ឹក្នុមនិត្រូគបត់្រូគាំនក់្នុជ៏ាបញ្ហាា ស�ខ្លាំនម់យួសត្រូមាប់
ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ�ង្គមែដរ។ សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គភាគត្នោត្រូចុះ�នខ្លួេ�ត្រូប�ន័ិបង្គែូរ�ឹក្នុសែ�យមែដលដ�ត្នោណ� រការ មែដលន្ទា�ឱ្យយបង្គគនម់ាន
បញ្ហាា  និង្គមនិអាចុះត្នោត្រូប�ត្រូបាស់បាន។ ត្នោហត�ត្នោន�ត្នោហ�យ ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុម់ែដលត្រូតូវបានសមាា សបានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថាជាញឹក្នុញាបគ់ាំតត់្នោត្រូប�ត្រូបាស់
បនាប�់ឹក្នុរបស់អោក្នុជិួតខ្លាំង្គ មែដលសង្គត់្នោល�ដ�ខ្លួពស់។ គាំតប់ានត្រូបាបថ់ាវាមនិមានភា�ងាយត្រូសួលត្នោ�សត្រូមាបគ់ាំត ់ ជា�ិត្នោសសស្ត្រីសើ�
ត្នោ�ល�វ មែដលមានភា�ខ្លាំម ស់ត្នោអៀនយ៉ាែ ង្គខួ្លាំ�ង្គត្នោ�ត្នោ�លមែដល�ួក្នុត្នោគសែិតក្នុោ�ង្គ�ែ នភា�ត្នោន�។ ស្ត្រីសើ�មែដលបាន�ើល់ប�សមាា សភាគត្នោត្រូចុះ�ន
(៧៥ ភាគរយ) ក្នុត៏្រូ�ួយបារមា��បញ្ហាា ក្នុង្គេ�ការត្រូគបត់្រូគង្គកាក្នុស�ណល់ក្នុោ�ង្គសហគមន�៍ង្គមែដរ។ សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គជាត្នោរឿយៗ
ត្រូតូវបានត្នោម�លរ �លង្គត្នោដ្ឋាយត្រូក្នុុមហូ�នត្រូបមូលស�រាម មនិមែដល��ួលបានការមែណន្ទា� ឬការបណើ� �បណ្តាើ លអ���ការត្រូគបត់្រូគង្គកាក្នុស�ណល់
��អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន និង្គមានអត្រូ�អក្នុំរក្នុមមទាប មែដលន្ទា�ឱ្យយមានការត្នោចាលស�រាមពាសត្នោ�ញសហគមន ៍ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ឹក្នុក្នុខ្លួេក្នុ ់និង្គបង្គើជា
ជួ�រក្នុជួ�ង្គឺ។ អោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបមាោ ក្នុប់ានត្រូបាបថ់ាមានបញ្ហាា ក្នុោ�ង្គការដក្នុដត្នោង្គា�មត្នោដ្ឋាយ�រមែតខ្លួយល់មនិលែ និង្គធូ្លីល�ដ�ហ�យមក្នុ������ង្គ�ង្គ
សង្គរ់បស់គត្នោត្រូមាង្គអភិវិឌ័ឍនម៍យួមែដលត្នោ�ជាបស់ហគមនរ៍បស់គាំត។់ ៣៦ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា សបានរាយការណ៍
ថាមានជួ�ង្គឺរា� �នៃរ ែ មែដលបណ្តាើ លមក្នុ���ែ នភា�រស់ត្នោ�មនិលែរបស់�ួក្នុត្នោគ។

�ឹក្នុជួ�នន�់ឹក្នុត្នោភិួ�ង្គក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ បន្ទាា ប�់�ត្នោភិួ�ង្គធួាក្នុប់�សបាើ ហ៍�ឹក្នុជួ�នន�់ឹក្នុត្នោភិួ�ង្គក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ បន្ទាា ប�់�ត្នោភិួ�ង្គធួាក្នុប់�សបាើ ហ៍

៨



     ខ្លួ. អស�វតែិភា�នៃនត្នោសី�ង្គអាហារ      ខ្លួ. អស�វតែិភា�នៃនត្នោសី�ង្គអាហារ 

    ស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា សភាគត្នោត្រូចុះ�ន (៦៤ ភាគរយ) មានចុះ�ណូលក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ ជាមធ្លីយមចុះត្នោនួ្ទា��� ១០១ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ ត្នោ�
២០០ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ ក្នុោ�ង្គមយួមែខ្លួ ខ្លួណៈមែដល ៣៣ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�មានចុះ�ណូលតិចុះ ជាង្គ ១០០ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុក្នុោ�ង្គ
មយួមែខ្លួ។ �រាង្គ�� ១ ខ្លាំង្គត្នោត្រូកាមត្នោន�បងាា ញ����ន្ទាក្នុ�់�នង្គរវាង្គក្នុត្រូមតិចុះ�ណូលរបស់អោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបប�សមាា ស និង្គចុះ�នួនកូ្នុនមែដល
�ួក្នុត្នោគមាន។ 
�រាង្គ�� ១៖ ក្នុត្រូមតិចុះ�ណូល និង្គចុះ�នួនកូ្នុន

 តិចុះជាង្គ ១០០ដ�លួារ ១០១ដ�លួារ ត្នោ� ២០០ ដ�លួារ

ក្នុូនមួយ ១ ០

កូ្នុន��រ ត្នោ�ប�ន្ទាក្នុ ់ ៣ ១

កូ្នុនត្នោល�ស�� ប�ន្ទាក្នុ ់ ៦ ១

សរ�ប ១០ ២

  អោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបទា�ង្គអស់ បានត្រូបាបថ់ាចុះ�ណូលត្រូបចា�មែខ្លួរបស់�ួក្នុត្នោគមនិត្រូគបត់្រូគាំនស់ត្រូមាបប់�ត្នោ�ញតត្រូមូវការក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រត្រូបចា�មែខ្លួ
ត្នោ��យ។ ចុះ�ណូលរបស់�ួក្នុត្នោគភាគត្នោត្រូចុះ�នត្រូតូវបានចុះ�ណ្តាយត្នោល�មាូបអាហារ និង្គ�ឹក្នុត្នោភិួ�ង្គ ត្នោហ�យសល់��ត្នោន�ត្រូតូវបានមែបង្គមែចុះក្នុសត្រូមាប់
ចុះ�ណ្តាយត្នោ�េង្គត្នោ�ៀត ដូចុះជាត្នោល�នៃ�ួកូ្នុនត្នោរៀន ប�ណ� ល និង្គថាោ �ត្នោ��យ។
     ក្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោណ្តាមស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា ស ស្ត្រីសើ�ត្នោមមាែ យ (៣៦ ភាគរយ) ជាស្ត្រីសើ�មែដលសែិតក្នុោ�ង្គត្រូក្នុុមងាយរង្គត្នោត្រូគាំ�ប���ត។ ៥០ ភាគរយ
នៃនស្ត្រីសើ�ត្នោមមាែ យទា�ង្គត្នោន្ទា�បានត្រូបាបថ់ារក្នុបានចុះ�ណូលតិចុះជាង្គ ១០០ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុក្នុោ�ង្គមយួមែខ្លួ និង្គមានកូ្នុនប�ន្ទាក្នុ ់ឬត្នោត្រូចុះ�នជាង្គប�
ន្ទាក្នុត់្នោ�ក្នុោ�ង្គបនា�ក្នុ។
     ការឆ្លួង្គរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ បានបង្គើអស�វតែិភា�ត្នោសី�ង្គអាហារ និង្គ�លវបិាក្នុធ្លីៃនធ់្លីៃរដល់អាហាររូបតែមារបស់ស្ត្រីសើ�ក្នុោ�ង្គ
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ ក្នុោ�ង្គក្នុរណ� ខ្លួួ�បង្គើនូវបញ្ហាា ក្នុង្គេ�អាហាររូបតែមា។ ត្នោដ្ឋាយ�រជា�ូត្នោ�សមាជួិក្នុសហគមន ៍មនិមានត្រូបាក្នុ់
សនេ� ឬត្រូក្នុុមសនេ�ត្រូបាក្នុ ់ �ួក្នុត្នោគត្រូតូវកាតប់នែយការចុះ�ណ្តាយមនិចា�បាចុះត់្នោដ�មី�រស់ត្នោ� ឬធួាក្នុក់្នុោ�ង្គ�ែ នភា�ហិរញ្ជីា វតែ�មនិត្នោ�ៀង្គទាត់
ដូចុះជាត្រូតូវខ្លួេ�ត្រូបាក្នុប់មែនែម��អោក្នុ�ើល់ក្នុមេ� ឬត្នោធ្លីេ�ការងារត្នោត្រូគាំ�ថាោ ក្នុ។់ ត្នោន�គឺជា�លវបិាក្នុ�ា ល់នៃនការបរតិ្នោភាគអាហារមែដលមនិមាន
ថាម�លត្រូបចា�នៃ�ៃត្រូគបត់្រូគាំន ់ មាែង្គត្នោ�ៀតស្ត្រីសើ�មែតង្គមែតបរតិ្នោភាគត្នោត្រូកាយសមាជួិក្នុត្រូគួ�ររបស់ខ្លួួួន។ ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គជាត្នោត្រូចុះ�នអត់
បរតិ្នោភាគអាហារ ត្នោហ�យនៃ�ៃខ្លួួ�ហូបមែតមយួត្នោ�ល។ ត្នោដ្ឋាយ�រ�វកិាមានក្នុ�ណត ់ ត្រូគួ�រទា�ង្គត្នោន្ទា�ចុះ�ណ្តាយត្នោល�មែតរបស់ចា�បាចុះ់
ដូចុះជាអង្គើរ ត្នោត្រូបង្គឆ្នាំ ម� និង្គត្រូត�ខ្លួក្នុ�បែ�ង្គ។ �ចុះ ់បមែនួ និង្គ�ឹក្នុត្នោដ្ឋា�ត្នោគាំ គឺជា��និញនៃ�ួមែដលមនិអាចុះ�ិញបរតិ្នោភាគបាន មែដលបង្គើជា
បញ្ហាា ក្នុង្គេ�ជួ�វជាតិត្នោដ្ឋាយ�រការបរតិ្នោភាគអាហារមនិមានអាហាររូបតែមាត្រូគបត់្រូគាំន។់ 

     គ. ល�ិភា���ួលបានត្នោសវាមែ�ទា�ស�ខ្លួភា�      គ. ល�ិភា���ួលបានត្នោសវាមែ�ទា�ស�ខ្លួភា� 
ត្នោទា�ប�ជាស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា សភាគត្នោត្រូចុះ�នរាយការណ៍
ថា�ួក្នុត្នោគមែសេង្គរក្នុការ�ាបាលជួ�ង្គឺធ្លីៃនធ់្លីៃរ ឬ�ិនិតយស�ខ្លួភា�
ត្នោ�មនា�រត្នោ��យ ឬគួ�និក្នុក្នុត៏្នោដ្ឋាយ ក្នុត៏្នោ�មានស្ត្រីសើ�២៧ ភាគរយ
បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថា�ួក្នុត្នោគមនិត្នោ�ត្នោ��យ�ាបាលត្នោដ្ឋាយ�រ
មនិមានត្រូបាក្នុប់ង្គន់ៃ�ួ�ាបាល។ �ា�យត្នោ�វញិ �ួក្នុត្នោគ�ិញថាោ �
ត្នោ�ឱ្យស��ែ ន ត្នោហ�យ�ាបាល ត្នោដ្ឋាយខ្លួួួនឯង្គត្នោ��ា�។ 
ក្នុោ�ង្គមយួឆ្នាំោ �ក្នុនួង្គមក្នុត្នោន� មានការត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គនៃនចុះ�នួនស្ត្រីសើ�មែសេង្គ
រក្នុការ�ាបាល ត្នោដ្ឋាយ�រការត្រូ�ួយបារមាឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩។
ដូចុះត្នោន� �េ�តីតិមែតមនិមានល�ិភា�បង្គន់ៃ�ួ�ាបាលត្រូគប់
ត្រូគាំនយ់៉ាែ ង្គណ្តាក្នុត៏្នោដ្ឋាយ ក្នុស៏្ត្រីសើ�ជាត្នោត្រូចុះ�នបានត្នោ��ិត្នោត្រូគាំ�ត្នោយ៉ាបល់
ជាមយួត្នោ��យត្នោដ�មី�បញី្ហាក្នុថ់ា�ួក្នុត្នោគមនិឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩។ 
ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុម់ែដលមានបញ្ហាា �ិបាក្នុដក្នុដត្នោង្គា�មត្នោដ្ឋាយ�រគត្នោត្រូមាង្គ
អភិវិឌ័ឍន ៍ត្នោ�មែក្នុីរសហគមនគ៍ាំតត់្នោន្ទា� បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថា    

ការ អភិវិឌ័ឍ ត្នោ� ជាប ់សហគមន ៍បណ្តាើ ល ឱ្យយ ស្ត្រីសើ� មាោ ក្នុ ់មាន បញ្ហាា  �ួូវដត្នោង្គា�មការ អភិវិឌ័ឍ ត្នោ� ជាប ់សហគមន ៍បណ្តាើ ល ឱ្យយ ស្ត្រីសើ� មាោ ក្នុ ់មាន បញ្ហាា  �ួូវដត្នោង្គា�ម

៩



ស�ខ្លួភា��ួូវកាយរបស់គាំតក់ានម់ែតត្រូ�ុឌ័ត្នោត្រូទាមត្នោដ្ឋាយ�រត្រូបឈមនឹង្គធូ្លីល�ដ���ការដ្ឋាា នស�ណង្គ។់ ត្នោដ្ឋាយគាំម នល�ិភា�ត្នោ��ាបាល
ត្នោ�មនា�រត្នោ��យ គាំតម់ែតង្គមែតត្នោ�ឱ្យស��ែ ន�ិញថាោ �ត្នោលប។ ក្នុប៏ែ�មែនើ ថាោ �ត្នោលបត្នោន្ទា�មនិសូវមានត្រូបសិ�ិភា�ត្នោ�។ ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុត់្នោ�ៀតមែដលបាន
ត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថាជួ�វភា�របស់គាំតម់ែត្រូបត្រូបួលបន្ទាា ប�់�យក្នុត្រូបាក្នុក់្នុមេ�ត្នោន្ទា� មែដលត្រូតូវការត្រូបាក្នុត់្នោដ�មី�បង្គន់ៃ�ួ�ាបាលជួ�ង្គឺបើ�របស់គាំត។់ 
បចុះេ�បីនោត្នោន� គាំតក់្នុ���ង្គមែតខ្លួ�ត្រូបឹង្គសង្គប�ណ� លយ៉ាែ ង្គល�បាក្នុ បែ�មែនើត្នោដ្ឋាយ�រគាំតគ់ាំម នជួត្នោត្រូម�សត្នោ�េង្គត្នោដ�មី�រក្នុត្រូបាក្នុប់ង្គន់ៃ�ួមនា�រត្នោ��យ។
គាំតគ់ិតថាក្នុមេ�ត្នោន្ទា��ក្នុសមនឹង្គការជួួយសត្នោស្ត្រីងាគ �ជួ�វតិបើ�របស់គាំត។់   

២. ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើ ២. ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើ 

      ជាត្នោរៀង្គរាល់នៃ�ៃ ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គជួួបត្រូប��នឹង្គបញ្ហាា ត្រូបឈមជាត្នោត្រូចុះ�ន ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយបែ��ង្គគិចុះដល់ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់�ួក្នុត្នោគ។ ត្នោយ៉ាង្គ�ម
អោក្នុត្នោឆ្លួ�យតប បញ្ហាា ចុះមីង្គរបស់�ួក្នុត្នោគ គឺពាក្នុ�់ន័ិនឹង្គក្នុង្គេ�ត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូល វធិានការការពារជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ និង្គបញ្ហាា អស�វតែិភា�ដ�ធ្លីួ�។

     ក្នុ. ក្នុង្គេ�ត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូល និង្គប�ណ� ល      ក្នុ. ក្នុង្គេ�ត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូល និង្គប�ណ� ល 

       ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គមែដលបានចូុះលរមួសមាា សទា�ង្គអស់បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថា ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់�ួក្នុត្នោគបានធួាក្នុត់្រូ�ុឌ័ត្នោត្រូទាម ជា
ល�ិ�លនៃនការឆ្លួង្គរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ មែដលការបាតប់ង្គច់ុះ�ណូល គឺជាក្នុ�ើ ចុះមីង្គ។ ១០០ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�
បានរាយការណ៍ថាមានអារមមណ៍�ិបាក្នុចុះិតើខួ្លាំ�ង្គ ត្នោត្រូពា�គាំម ន�វកិា�គត�់គង្គក់ារចុះ�ណ្តាយក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ ដូចុះជានៃ�ួអាហារ ថាោ �ត្នោ��យ និង្គ
ប�ណ� ល។ ៤៥ ភាគរយនៃនអោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបបានរាយការណ៍ថាត្រូ�ួយបារមាអ���ត្រូបភិ�ចុះ�ណូលមនិត្នោ�ៀង្គទាតរ់បស់�ួក្នុត្នោគ ត្នោដ្ឋាយ�រគាំម ន
ការងារអចិុះនៃស្ត្រីនើយស៍ត្រូមាបត់្រូបជា សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គត្នោធ្លីេ� មែដលបញ្ហាា ត្នោន�មានសភា�ធ្លីៃនធ់្លីៃរកានម់ែតខួ្លាំ�ង្គក្នុោ�ង្គអ���ង្គត្នោ�លវបិតើិ
ជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ។ ២៧ ភាគរយនៃនអោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបបានត្រូបាបថ់ា�ួក្នុត្នោគមានការត្រូ�ួយបារមាអ���ការបាតប់ង្គក់ារងារ ត្នោដ្ឋាយ�រ�ួក្នុត្នោគរស់មយួ
នៃ�ៃគិតមយួនៃ�ៃ ខ្លួណៈមែដល ១៨ ភាគរយត្នោ�ៀត�ឹង្គមែ�ែក្នុទា�ង្គត្រូសុង្គត្នោ�ត្នោល�ត្រូក្នុុមត្រូគួ�រត្នោដ�មី��គត�់គង្គ�់ួក្នុត្នោគ។ ត្នោដ្ឋាយ�របាតប់ង្គ់
ចុះ�ណូលត្នោត្រូចុះ�ន ស្ត្រីសើ�ជាត្នោត្រូចុះ�នបានត្រូ�ួយបារមាអ���ល�ិភា���ួលបានត្នោសវាស�ខ្លួភា�ធូ្លីរនៃ�ួ សមរមយសត្រូមាប�់ិនិតយ និង្គ�ាបាលជួ�ង្គឺ
របស់�ួក្នុត្នោគ។ ជាល�ិ�ល ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គក្នុត៏្រូតូវបានបែ��ង្គើិចុះ�ង្គមែដរ ត្នោដ្ឋាយ�របញ្ហាា ស�ខ្លួភា��ួូវកាយ
របស់�ួក្នុត្នោគ។  
     ៥៨ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�មែដលបានត្នោឆ្លួ�យប�សមាា សបានយក្នុក្នុមេ���ត្រូគឹ��ែ នម�ត្រូក្នុូហិរញ្ជីា វតែ� (៥៧%), ឈមួញក្នុណ្តាើ ល (២៩%), ឬ
��ធ្លីន្ទាគាំរ (១៤%) ត្នោដ�មី��គត�់គង្គត់ត្រូមូវការចុះ�បាចុះ។់ ក្នុមេ�មានចុះ�នួន�ឹក្នុត្រូបាក្នុត់្រូបមាណ�� ៥០០ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ ត្នោ� ៣ ០០០ ដ�លួារ
អាត្នោមរកិ្នុ ជាមធ្លីយម និង្គមានស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុយ់ក្នុក្នុមេ�ដល់ត្នោ� ១០ ០០០ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ។    

រូបត្រូកាហេិចុះ�� ១៖ ការមែបង្គមែចុះក្នុក្នុមេ� 
 ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គអស់ត្នោល�ក្នុមែលង្គមែតស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុគ់តម់ែដលបានយក្នុក្នុមេ�បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថាជួ�វតិ

របស់�ួក្នុត្នោគបានធួាក្នុដ់�នដ្ឋាបត្នោដ្ឋាយ�រប�ណ� ល។ ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�បានបងាា ញ��
ការត្រូ�ួយបារមាអ���ការធួាក្នុ់ចុះ��យ៉ាែ ង្គខួ្លាំ�ង្គនៃនចុះ�ណូលរបស់�ួក្នុត្នោគត្នោដ្ឋាយ�រការ
រ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ មែដលត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ួក្នុត្នោគមានការល�បាក្នុក្នុោ�ង្គការ�គត�់គង្គត់្រូគួ�រ 
ត្នោន�ត្នោ�មនិទានគ់ិតអ���ប�ណ� លមែដល�ួក្នុត្នោគត្រូតូវសង្គ�ង្គ។ រតឹមែតធ្លីៃនធ់្លីៃរត្នោន្ទា�គឺមាន
៧១ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�មែដលបានយក្នុក្នុមេ�ត្នោន្ទា� បានដ្ឋាក្នុត់្រូ��យបញ្ហាេ �មែដលជាលក្នុំខ្លួណឌ
ក្នុោ�ង្គការ��ួលបានក្នុមេ�។ ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់�ួក្នុត្នោគរង្គការបែ��ង្គើិចុះខួ្លាំ�ង្គត្នោដ្ឋាយ�រ
�ួក្នុត្នោគខ្លួេល់ខ្លាំេ យឥតឈបឈ់រអ���ការសង្គប�ណ� លត្នោដ�មី�ក្នុ��ឱ្យយអោក្នុ�ើល់ក្នុមេ�របឹអូស
យក្នុត្រូ��យបញ្ហាេ �របស់ខ្លួួួន។ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គក្នុរណ� មយួ មានស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុយ់ក្នុក្នុមេ� ១០ ០០០ 

ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ ត្នោដ្ឋាយយក្នុដ�របស់គាំតត់្នោធ្លីេ�ជាត្រូ��យបញ្ហាេ �។ វបិតើិជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដបានត្នោធ្លីេ�ឱ្យយម�ខ្លួរបររក្នុស��តិចុះតួចុះរបស់�ួក្នុគាំតខ់្លាំតបង្គ់
ត្នោត្រូចុះ�ន ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ួក្នុគាំតម់និមានល�ិភា�សង្គប�ណ� ល។ ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុម់និមានការងារត្នោធ្លីេ� ត្នោហ�យត្រូតូវ�ឹង្គពាក្នុត់្នោល�កូ្នុនរបស់គាំតត់្នោដ�មី�បង្គ់
រមួស់ប�ណ� ល។ ត្នោទា�ជាយ៉ាែ ង្គត្នោន�ក្នុើ� ការឆ្លួង្គរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដបានបណ្តាើ លឱ្យយចុះ�ណូលរបស់�ួក្នុគាំត�់យចុះ�� ការត្រូបាក្នុ់
កានម់ែតត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គ ត្នោហ�យជាល�ិ�ល គាំតត់្រូតូវបង្គំ�ចុះិតើយក្នុក្នុមេ�មយួត្នោ�ៀត���ចុះញ់ាតិត្នោដ�មី�យក្នុមក្នុសង្គប�ណ� លត្នោដ�មរបស់គាំត។់ 
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     ខ្លួ. ការឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ខ្លួ. ការឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ 

     ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ មែដលមានចុះ�ណូលទាប បានជួួបបញ្ហាា ត្រូបឈមខួ្លាំ�ង្គ ត្នោ�ត្នោ�ល�ួក្នុត្នោគឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩។ ៥៨ ភាគរយ នៃនអោក្នុ
ត្នោឆ្លួ�យតបបានត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើរក្នុត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ និង្គ��ួលល�ិ�លវជិួីមាន។ ជាមែ�ោក្នុមយួនៃនវធិានការ�ប�់ើ តក់ាររាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ
អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា នត្នោ�ក្នុមព�ជាបានយក្នុមែខ្លួេ��័ិជួ��វញិ�ា�អោក្នុត្នោក្នុ�តជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដយ៉ាែ ង្គតិចុះចុះ�នួន ១៤នៃ�ៃ។ បន្ទាា បម់ក្នុ អាជាា ធ្លីរនឹង្គត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើ
សមាជិួក្នុត្រូគួ�រទា�ង្គអស់ត្នោន្ទា�មើង្គត្នោ�ៀតត្នោដ�មី�រក្នុត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ។ មែខ្លួេ��័ិនឹង្គត្រូតូវបានត្រូ�យត្នោចុះញត្នោ�ត្នោ�លត្រូក្នុុមត្រូគួ�រទា�ង្គអស់
បានជាស�ត្នោសី�យ និង្គ��ួលល�ិ�លត្នោតសើអវជិួីមាន។ ក្នុោ�ង្គក្នុរណ� មយួ �ា�អោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបមាោ ក្នុត់្រូតូវបាន��័ិមែខ្លួេជួ��វញិចុះ�នួន២១នៃ�ៃ។
អោក្នុមែដល��ួលល�ិ�លត្នោតសើវជិួីមានកូ្នុវ �ដ-១៩ បានរាយការណ៍ថាមានអារមមណ៍�ិបាក្នុចុះិតើ និង្គភិយ័ខួ្លាំចុះ។ �ួក្នុត្នោគមនិអាចុះរក្នុ
ចុះ�ណូលបានក្នុោ�ង្គរយៈត្នោ�លមែដល�ា��ួក្នុគាំតត់្រូតូវបាន��័ិ និង្គមានភា�ល�បាក្នុក្នុោ�ង្គការ�គត�់គង្គច់ុះិញ្ជីេ ឹមត្រូគួ�ររបស់ខ្លួួួន។ ត្នោល�ស��ត្នោន�
�ួក្នុត្នោគមនិត្រូតូវបានអន�ញ្ហាា តឱ្យយចាក្នុត្នោចុះញ���ា� �ិបាក្នុក្នុោ�ង្គការរក្នុ�ិញអាហារ និង្គថាោ �ត្នោ��យ ត្នោហ�យ�ួក្នុត្នោគត្រូតូវ�ឹង្គពាក្នុ�់ចុះញ់ាតិ ឬ
អោក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្នោដ�មី�ជួួយ�ិញឱ្យយ។  ត្នោយ៉ាង្គ�មវធិានការមែដលត្រូតូវបានអន�វតើត្នោដ្ឋាយអាជាា ធ្លីរ អោក្នុត្នោក្នុ�តជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ភាគ
ត្នោត្រូចុះ�ន ត្រូតូវបានបញូី្ជីនត្នោ�មណឌ ល�ាបាលត្នោដ�មី���ួលការ�ាបាល៤៤។  បែ�មែនើ ៤៣ ភាគរយនៃនអោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបមែដលមានវជិួីមានកូ្នុវ �ដ
មនិត្រូតូវបានត្នោគបញូី្ជីនត្នោ��ាបាលត្នោ�មណឌ លត្នោ��យ ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ួក្នុត្នោគមានអារមមណ៍មែតលត្នោ�ល និង្គភិយ័ខួ្លាំចុះ។
     ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុម់ែដលត្រូតូវបានសមាា ស និង្គធួាបត់្នោធ្លីេ�ត្នោតសើវជិួីមានកូ្នុវ �ដបានរាយការណ៍ថាគាំតម់ានអារមមណ៍បាក្នុ�់ឹក្នុចិុះតើខួ្លាំ�ង្គក្នុោ�ង្គអ���ង្គ
ត្នោ�លត្នោធ្លីេ�ចុះ�ើ ��ស័ក្នុ ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយគាំតត់្នោគង្គមនិលក្នុត់្នោ�ត្នោ�លយប។់ ត្រូក្នុុមត្រូគួ�រទា�ង្គមូលរបស់គាំត ់(បើ� និង្គកូ្នុន២ន្ទាក្នុ)់ បានឆ្លួង្គជួ�ង្គឺ
កូ្នុវ �ដ-១៩។ ត្នោទា�ប�ជាត្នោត្រូកាយ��គាំតប់ានជាស�ត្នោសី�យត្នោហ�យក្នុត៏្នោដ្ឋាយក្នុគ៏ាំតត់្នោ�មែតបនើមានអារមមណ៍�ិបាក្នុចិុះតើត្នោដ្ឋាយ�រការធួាក្នុ់
ចុះ��នៃនចុះ�ណូលរបស់គាំត។់ គាំតក់្នុរ៏ង្គបែ�ពាល់យូរអមែង្គេង្គត្នោល�ស�ខ្លួភា�របស់គាំត�់ង្គមែដរ ត្នោដ្ឋាយ�រត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដត្នោន�។ ត្នោដ�មី�ត្រូគបត់្រូគង្គ
បញ្ហាា បាក្នុ�់ឹក្នុចិុះតើត្នោន� គាំតប់ាន�ិញថាោ � (ថាោ �ង្គង្គ�យត្នោគង្គ) ត្នោលបត្នោដ�មី�ឱ្យយត្នោគង្គលក្នុ។់
   ៥០ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�មែដលបានត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើវជិួីមាន បានរាយការណ៍ថាគាំតត់្រូតូវបានត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ��ត្រូបជាសហគមនត៍្នោ�េង្គត្នោ�ៀត ក្នុោ�ង្គ
ត្នោ�លមែដល�ា��ួក្នុគាំតត់្រូតូវបាន��័ិមែខ្លួេ។ ត្រូបជាសហគមនភ៍ាគត្នោត្រូចុះ�នបាន�ាយ៉ាមរក្នុាគមួាតខ្លួួួនឆ្នាំៃ យ���ា�មែដលមានមែខ្លួេ��័ិ។
ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថា�ួក្នុគាំតអ់ស់សង្គឹមឹ និង្គឯត្នោកា ត្នោត្រូពា�មតិើភិក្នុើិ និង្គញាតិជួិតខ្លាំង្គរបស់�ួក្នុគាំតម់និខ្លួេល់���ួក្នុគាំត ់
និង្គត្នោចា�ថា�ួក្នុគាំតន់្ទា�ត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដចូុះលក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូ�មទា�ង្គបានត្នោជួរត្រូបត្នោ�ចុះ និង្គគបដ់���មមក្នុត្នោល��ា�របស់�ួក្នុគាំត។់

៤៤អង្គគការឃួា�ង្គត្នោម�លសិ�ិិមន�សេ. (២០២១, មនិ្ទា ៥). ក្នុមព�ជា៖ ចុះាបស់ើ���ការ�ប�់ើ តជ់ួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩. នៃនការ�ក្នុ�ិនយ័ https://www.hrw.org/node/378099/printable/
print
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ក្នុរណ� សិក្នុា៖ ការឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ និង្គការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ ក្នុរណ� សិក្នុា៖ ការឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ និង្គការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ 
អោក្នុត្រូស�ណយ មានអាយ� ៦៨ ឆ្នាំោ � មក្នុរស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុងុ្គ
មយួក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ��ង្គ��ឆ្នាំោ � ១៩៨៨។ ការ�ា��ត្នោ��ង្គនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩
បានបង្គើបញ្ហាា ល�បាក្នុជា�ិត្នោសសសត្រូមាបគ់ាំត។់ កូ្នុនត្រូប�រត្រូបុសរបស់
អោក្នុត្រូស�ណយ បានត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើត្នោឃុំ�ញត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោ�ក្នុមែនួង្គការងារ
កាល��ត្នោដ�មឆ្នាំោ �ត្នោន� និង្គត្រូតូវបានបញូី្ជីនត្នោ�មណឌ ល�ាបាលត្នោ�ត្នោកា�
ត្នោ�ត្រូជួ៖ “អាជាា ធ្លីរបានមក្នុ�ា�របស់ត្នោយ�ង្គ ត្នោហ�យត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើសមាជួិក្នុត្រូគួ�រ
ទា�ង្គ ១៣ន្ទាក្នុ ់ រក្នុត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩។ បន្ទាា បម់ក្នុអាជាា ធ្លីរបាន��័ិមែខ្លួេ
ត្រូក្នុហមជួ��វញិ�ា� បិ��ា�ត្នោយ�ង្គបត្នោណ្តាើ �អាសនោ និង្គហាមឃាតម់និឱ្យយ
�ួក្នុត្នោយ�ង្គត្នោចុះញ���ា�។ បែ�ន្ទាម ននៃ�ៃត្នោត្រូកាយមក្នុ ត្នោយ�ង្គបាន��ួល�ូរស័�ា��

មនា�រត្នោ��យថាត្នោ�ត្រូបុសរបស់ខ្លួា� � (អាយ� ៨ឆ្នាំោ �) និង្គខ្លួា� �បានត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើមានល�ិ�លវជិួីមានត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩។ ខ្លួា� ��ិបាក្នុចុះិតើខួ្លាំ�ង្គណ្តាស់។ 
ខ្លួា� �ត្នោគង្គមនិសើប!់ ខ្លួា� �ភិយ័ខួ្លាំ�ង្គមែមនមែ�ន! អ���ង្គត្នោ�លត្នោន្ទា� ខ្លួា� �បារមាអ���ត្រូក្នុុមត្រូគួ�ររបស់ខ្លួា� �ខួ្លាំ�ង្គ ត្នោត្រូពា�ត្នោ�ៗរបស់ខ្លួា� �ត្នោ�ត្នោក្នុមង្គ ត្នោហ�យ
ត្នោប�សិនជា�ួក្នុវាឆ្លួង្គជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ត្នោន្ទា� �ួក្នុវានឹង្គមានការល�បាក្នុខួ្លាំ�ង្គ។ ខ្លួា� �ក្នុប៏ារមាអ���ត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូល�ង្គមែដរ ត្នោដ្ឋាយ�រ�ួក្នុត្នោយ�ង្គ
�ឹង្គមែ�ែក្នុត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូលរបស់កូ្នុនត្រូប�រត្រូបុសខ្លួា� �។ ខ្លួា� ��ិតជាភិយ័ខួ្លាំចុះ និង្គបារមា។ ខ្លួា� �មនិដឹង្គថាត្រូតូវត្នោធ្លីេ�អេ� ត្នោត្រូពា�ស�ខ្លួភា�ខ្លួា� �មនិសូវលែ 
ត្នោហ�យមនា�រត្នោ��យមនិយក្នុខ្លួា� �ត្នោ�ដ្ឋាក្នុត់្នោ�មណឌ ល�ាបាល ឬក្នុ�៏ើល់ថាោ �ឱ្យយខ្លួា� �ត្នោលបអេ�ត្នោ��។ ខ្លាំង្គមនា�រត្នោ��យបានត្រូបាបខ់្លួា� �ថាឱ្យយត្នោ��ា� 
ត្នោហ�យជួ�ង្គឺនឹង្គជាស�ត្នោសី�យត្នោដ្ឋាយឯក្នុឯង្គ។ អញ្ជីេ ឹង្គ ខ្លួា� �ក្នុប៏ានត្នោ��ា� ហូប�ឹក្នុត្នោ�ើ ឧណា ៗ �ឹក្នុត្រូក្នុូចុះឆ្នាំម  �ឹក្នុខ្លួា� និង្គត្នោលបថាោ �មែដលខ្លួា� ��ិញ
��អោក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន។៍ ខ្លួា� �បានរស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្នោន���ង្គ��ឆ្នាំោ � ១៩៨៨ មក្នុត្នោមែួ� មានអោក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនជ៍ាត្នោត្រូចុះ�នន្ទាក្នុ ់
ហាក្នុដូ់ចុះជាខួ្លាំចុះ�ា�ខ្លួា� � និង្គមនិហូានសួរន្ទា�អ���ស�ខ្លួភា�ខ្លួា� � រហូតទាល់មែតខ្លួា� �ត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើអវជិួីមាន ត្នោហ�យអាជាា ធ្លីរមក្នុត្នោប�ក្នុ�ា�របស់ខ្លួា� �
វញិ។ អោក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនម៍យួចុះ�នួនសួរអោក្នុជិួតខ្លាំង្គមែដលមែតង្គមែតយក្នុអាហារឱ្យយខ្លួា� �ថា “ត្នោហត�អេ�បាន�ិញអាហារឱ្យយគាំត?់ មនិ
ខួ្លាំចុះឆ្លួង្គកូ្នុវ �ដ��គាំតត់្នោ�ឬ?” អាជាា ធ្លីរបានមក្នុត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើ�ួក្នុត្នោយ�ង្គមើង្គត្នោ�ៀតបន្ទាា ប�់� ១៧នៃ�ៃត្នោត្រូកាយ ត្នោហ�យត្នោ�ត្នោ�លត្រូគបគ់ាំោ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គ
ត្រូគួ�ររបស់ខ្លួា� �ត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើអវជិួីមាន ខ្លួា� �ធូ្លីរត្រូ�ូង្គ និង្គសបាយចិុះតើយ៉ាែ ង្គខួ្លាំ�ង្គ និង្គអរគ�ណអាជាា ធ្លីរមែដលបានត្នោប�ក្នុ�ា�របស់ត្នោយ�ង្គវញិ។
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�ា�អោក្នុត្រូស�ណយមែដលមានសមាជួិក្នុត្រូគួ�រ១៣ន្ទាក្នុ ់បានត្នោធ្លីេ�ចុះ�ើ ��ស័ក្នុ�ា�អោក្នុត្រូស�ណយមែដលមានសមាជួិក្នុត្រូគួ�រ១៣ន្ទាក្នុ ់បានត្នោធ្លីេ�ចុះ�ើ ��ស័ក្នុ

១២



ក្នុរណ� សិក្នុា៖ ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើ និង្គការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ ក្នុរណ� សិក្នុា៖ ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើ និង្គការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ 

 អោក្នុត្រូស� ត្នោ�ែ  ជាស្ត្រីសើ�ត្នោមមាែ យមាោ ក្នុរ់ស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនម៍យួក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គភិោ�ត្នោ�ញ។ 
គាំតម់ានបញ្ហាា ត្នោស្ត្រីសើសខួ្លាំ�ង្គ ត្នោ�ត្នោ�លមែដលគាំតត់្រូតូវត្នោធ្លីេ�ចុះ�ើ ��ស័ក្នុត្នោ��ា�ត្នោដ្ឋាយ
�រកូ្នុនត្រូប�រត្រូបុសរបស់គាំតប់ានត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើវជិួីមានត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩។ “ត្នោ�
ត្នោ�លខ្លួា� �ត្រូត�ប�់�លក្នុត់្រូត�មក្នុដល់�ា�វញិ ខ្លួា� �ត្នោឃុំ�ញអាជាា ធ្លីរបិ�ខ្លួាប�់ា�របស់ខ្លួា� �។ 
ខ្លួា� �ដួលត្នោ�ត្នោល�ដ� និង្គចាបត់្នោ�ើ�មយ�ត្នោដ្ឋាយមនិដឹង្គថាមានត្នោរឿង្គអេ�ត្នោក្នុ�តត្នោ��ង្គក្នុោ�ង្គ�ា�
របស់ខ្លួា� �។ ត្នោទា�ប�ជាខ្លួា� �ត្នោធ្លីេ�ត្នោតសើអវជិួីមានគាំម នត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩ក្នុត៏្នោដ្ឋាយ ក្នុអ៏ាជាា ធ្លីរ
ត្នោ�មែតបិ�ខ្លួាប�់ា�របស់ខ្លួា� � ត្នោត្រូពា�សមាជិួក្នុត្រូគួ�ររបស់ខ្លួា� �មាោ ក្នុវ់ជិួីមាន។ �ួក្នុត្នោគ
បានត្រូបាបថ់ាខ្លួា� �ត្រូតូវត្នោធ្លីេ�ចុះ�ើ ��ស័ក្នុ និង្គ�មដ្ឋានស�ខ្លួភា�របស់ខ្លួា� �រយៈត្នោ�ល 
១៤នៃ�ៃ ម�ននឹង្គ�ួក្នុត្នោគអន�ញ្ហាា តឱ្យយខ្លួា� �ត្នោចុះញត្នោត្រូ��ា�វញិ។ ខ្លួា� �មែតង្គមែតអង្គគ�យត្នោម�ល

�ួូវ��បង្គែួចុះ�ា�អ���ង្គត្នោ�លត្នោធ្លីេ�ចុះ�ើ ��ស័ក្នុ ត្នោហ�យខ្លួេល់ខ្លាំេ យអ���ត្នោរឿង្គមាូបអាហារ និង្គត្រូបាក្នុស់ត្រូមាបត់្រូគួ�ររបស់ខ្លួា� �។ ប��ិត្នោ�ធ្លីនដ៍៏
អាត្រូក្នុក្នុត់្នោន�បានត្នោធ្លីេ�ឱ្យយខ្លួា� �ត្នោក្នុ�តមានការបារមា និង្គភិយ័ខួ្លាំចុះត្នោត្រូកាយ��ខ្លួា� �ត្នោធ្លីេ�ចុះ�ើ ��ស័ក្នុរចួុះ ត្នោហ�យខ្លួា� �មែតង្គមែតត្រូបមែក្នុក្នុជាមយួកូ្នុនត្នោ�ត្នោ�ល
មែដល�ួក្នុត្នោគត្នោចុះញត្នោត្រូ��ា�មើង្គៗត្នោដ្ឋាយ�រខ្លួា� �ខួ្លាំចុះ�ួក្នុត្នោគឆ្លួង្គត្នោមត្នោរាគ ត្នោហ�យ�ា�នឹង្គត្រូតូវបានត្នោគបិ�ខ្លួាបម់ើង្គត្នោ�ៀត។” 
                               អោក្នុត្រូស� ត្នោ�ែ  ក្នុជួ៏ួបត្រូប��ការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ��អោក្នុសហគមនរ៍បស់គាំត�់ង្គមែដរ ត្នោទា�ប�ជាគាំតរ់ស់ត្នោ���ត្នោន្ទា�អស់ត្នោត្រូចុះ�ន�សវតេក្នុត៏្នោដ្ឋាយ។
“នៃ�ៃមយួ ខ្លួា� �បានត្នោឃុំ�ញមន�សេជួិ�មែូតូ ១០ន្ទាក្នុ ់ឈបម់ែក្នុីរ�ា�របស់ខ្លួា� �។ ខ្លួា� �លឺ�ួក្នុត្នោគនិយ៉ាយថា �ា�ត្នោន�មានកូ្នុវ �ដ ត្នោ�� ក្នុត្នោមាចុះវាត្នោចាល។
យបន់ៃ�ៃហោឹង្គ មានត្រូក្នុុមមន�សេខូ្លួចុះមយួត្រូក្នុុមធ្លី�យក្នុដ���មគប�់ា�របស់ខ្លួា� �។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គភិយ័ខួ្លាំ�ង្គណ្តាស់ ត្នោត្រូពា�ត្នោយ�ង្គមនិអាចុះត្នោចុះញ���ា�បាន។
ត្នោហត�អេ�បានជា�ួក្នុត្នោគគបដ់���មត្នោល��ា�របស់ខ្លួា� �? �ួក្នុត្នោគក្នុប៏ានគ�រាមដ�ត�ា�របស់ខ្លួា� �។ ខ្លួា� �ត្រូ�ួយបារមា និង្គភិយ័ខួ្លាំចុះណ្តាស់។ ខ្លួា� �បានត្រូបាប់
អាជាា ធ្លីរមែដរ បែ�មែនើ�ួក្នុត្នោគ មនិបានត្នោធ្លីេ�អេ�មយួត្នោ��។ ត្នោ�ត្នោ�លខ្លួា� �ត្នោចុះញ��ចុះ�ើ ��ស័ក្នុ អោក្នុសហគមនម៍ែតង្គមែតស�លឹង្គត្នោម�លខ្លួា� � ត្នោចា�ត្រូបកាន់
ខ្លួា� � និង្គត្រូបាបម់តិើភិក្នុើិរបស់�ួក្នុត្នោគថា�ួក្នុត្នោយ�ង្គជាអោក្នុន្ទា�ត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩ ចូុះលក្នុោ�ង្គសហគមន។៍”
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�ា�អោក្នុត្រូស�ត្នោ�ែ�ា�អោក្នុត្រូស�ត្នោ�ែ
១៣



៣. អស�វតែិភា�ក្នុោ�ង្គការកានក់ាបដ់�ធ្លីួ�៣. អស�វតែិភា�ក្នុោ�ង្គការកានក់ាបដ់�ធ្លីួ�    
    អោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបទា�ង្គអស់ធួាបម់ានបញ្ហាា ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើធ្លីៃនធ់្លីៃរ ត្នោដ្ឋាយ�រការភិយ័ខួ្លាំចុះ��ការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ��ល�ត្នោ�ឋាន។ ស្ត្រីសើ�
មែដលត្រូតូវបានសមាា សទា�ង្គអស់ មនិមានបណ័ះ ក្នុមមសិ�ិិកានក់ាបដ់�ធ្លីួ� មែដលបណ្តាើ លឱ្យយ�ួក្នុត្នោគមានបញ្ហាា ត្នោស្ត្រីសើសឥតឈបឈ់រទាក្នុ�់ង្គ
នឹង្គអន្ទាគតរបស់�ួក្នុត្នោគ។ ជាល�ិ�ល ៧៣ ភាគរយនៃនស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា ស បានសត្នោត្រូមចុះចិុះតើត្នោធ្លីេ�ជាសក្នុមមជួនដ�ធ្លីួ� ត្នោដ�មី�តសូូ
ទាមទារសិ�ិិរបស់�ួក្នុត្នោគក្នុោ�ង្គការកានក់ាបដ់�ធ្លីួ� និង្គល�ត្នោ�ឋាន។ ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គអស់ត្នោន្ទា�ត្នោល�ក្នុមែលង្គស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុ ់មែដលបានកួាយជាសក្នុមមជួន
ដ�ធ្លីួ� មានការភិយ័ខួ្លាំចុះអ���ការយ៉ាយ�របស់អាជាា ធ្លីរ។ ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុត់្រូតូវបានឃាតខ់្លួួួនជាត្នោត្រូចុះ�នដង្គត្នោដ្ឋាយ�រការតសូូមតិរបស់គាំត ់ខ្លួណៈ
មែដលស្ត្រីសើ�ត្នោ�េង្គត្នោ�ៀតត្រូ�ួយបារមាថា ចុះាបត់្រូគបត់្រូគង្គការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដមែដលមនិមានភា�ចុះាស់លាស់នឹង្គត្រូតូវបានត្នោគត្នោត្រូប�
ត្រូបាស់ជាត្នោហត��លសត្រូមាបរ់ារា�ង្គការអន�វតើត្នោសរ �ភា�ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេញមតិរបស់�ួក្នុត្នោគ។ ត្នោទា�ជាយ៉ាែ ង្គត្នោន�ក្នុើ� �េ�តីតិមែតមានការ
ភិយ័ខួ្លាំចុះ ត្នោហ�យត្រូក្នុុមត្រូគួ�រ និង្គអោក្នុសហគមនជ៍ាធ្លីមម�មនិយល់ត្រូសបនឹង្គការខ្លួ�តសូូមតិរបស់�ួក្នុគាំតក់្នុើ� ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�ត្នោ�មែត
រក្នុាភា�សក្នុមមនិយមរបស់�ួក្នុត្នោគ ត្នោដ្ឋាយ�រ�ួក្នុត្នោគគាំម នជួត្នោត្រូម�សត្នោ�េង្គ។ ៦២,៥ ភាគរយនៃនសក្នុមមជួនទា�ង្គត្នោន្ទា�បានរាយការណ៍
ត្រូបាបថ់ាត្រូគួ�ររបស់�ួក្នុត្នោគមនិគាំ�ត្រូ��ួក្នុត្នោគ ត្នោហ�យត្នោត្រូជួ�សយក្នុការរង្គចា���ួលស�ណង្គ ឬដ�ត្នោណ្តា�ត្រូ�យត្នោ�េង្គលែជាង្គហោឹង្គ��អាជាា ធ្លីរ។
ក្នុប៏ែ�មែនើស្ត្រីសើ�ទា�ង្គត្នោន្ទា�មនិយល់ត្រូ�ម នងិ្គត្រូតវូត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យបញ្ហាា ត្នោស្ត្រីសើសធ្លីៃនធ់្លីៃរត្នោដ្ឋាយ�រត្រូតវូត្រូបឈមជាមយួនឹង្គត្រូគួ�រសហគមន ៍  នងិ្គ
អាជាា ធ្លីររបស់�ួក្នុត្នោគ។ ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុម់ែដលបាន�ើល់ប�សមាា សបានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថាគាំតស់ង្គឹមឹថាការខ្លួ�ត្រូបឹង្គមែត្រូប និង្គការការពារដ�ក្នុោ�ង្គ
សហគមនរ៍បស់គាំត ់ត្នោត្រូពា�ត្នោប�សិនជាគាំម នដ�ត្នោ� �ួក្នុត្នោគនឹង្គមនិមាន�ា�សមែមីង្គ មនិមានជួ�រក្នុ និង្គមនិមានចុះ�ណូល។ 

៤. អ���ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ និង្គការត្នោបៀតត្នោបៀន ៤. អ���ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ និង្គការត្នោបៀតត្នោបៀន 

     ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គ គឺជាត្រូក្នុុមមែដលត្រូតូវបានត្នោគមនិយក្នុចិុះតើ��ក្នុដ្ឋាក្នុ ់និង្គងាយរង្គត្នោត្រូគាំ�ប���តមយួត្នោ�ក្នុោ�ង្គសង្គគម។ ជាល�ិ�ល 
�ួក្នុត្នោគមែតង្គមែតជួួបនឹង្គការត្នោបៀតត្នោបៀន ទា�ង្គត្នោ�ក្នុោ�ង្គ�ា� និង្គក្នុោ�ង្គសហគមនរ៍បស់�ួក្នុត្នោគ ត្នោដ្ឋាយគាំម នការការពារ��អាជាា ធ្លីរ ឬត្រូប�ន័ិ
ស�វតែិភា�។ ក្នុង្គេ�ខ្លាំតត្នោភិួ�ង្គប�ភិួ�ឺួូវត្រូគបត់្រូគាំន ់ជាមយួនឹង្គសក្នុមមភា�ប�ត្នោលម�ស និង្គការវាយតបគ់ាំោ ជាត្នោរឿយៗក្នុោ�ង្គសហគមនរ៍បស់
�ួក្នុត្នោគ គឺជាក្នុ�ើ មែដលបត្នោង្គើ�នភា�ងាយរង្គត្នោត្រូគាំ� ត្នោហ�យបែ�ពាល់ដល់ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់�ួក្នុត្នោគ�ង្គមែដរ។ �ា�សមែមីង្គរបស់�ួក្នុត្នោគ
ជា�ូត្នោ�ត្រូ�ុឌ័ត្នោត្រូទាម គាំម នរចុះន្ទាសមពន័ិរងឹ្គមា�មនិបាន�ើល់ការការពារបនើិចុះត្នោ����អោក្នុខ្លាំង្គត្នោត្រូ�។ ស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា សភាគត្នោត្រូចុះ�ន
បានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គ��ការភិយ័ខួ្លាំចុះ��ត្នោត្រូគាំ�ថាោ ក្នុច់ុះរាចុះរណ៍ ការត្នោបៀតត្នោបៀន��ជួនត្នោញ�នថាោ � សក្នុមមភា�ប�ត្នោលម�ស និង្គត្នោចារបួនម់ែដលបាន
ត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គត្នោត្រូពា�មន�សេបានបាតប់ង្គក់ារងារត្នោដ្ឋាយ�រការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ។ អត្រូ�អក្នុំរក្នុមមត្នោ�សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូកុ្នុង្គ
�ូត្នោ�មានក្នុត្រូមតិទាប ត្នោហ�យប�រសភាគត្នោត្រូចុះ�នមាន�សេនៈប�រាណអ���តួន្ទា��ត្នោយនឌ័រ័។ ៥៥ ភាគរយនៃនអោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបមានអារមមណ៍
ថា�ួក្នុត្នោគមនិមានតនៃមួត្នោសម�នឹង្គសមាជួិក្នុប�រសក្នុោ�ង្គត្រូគួ�ររបស់�ួក្នុត្នោគ ខ្លួណៈមែដល ៣៦ ភាគរយបានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គថា�ួក្នុត្នោគធួាបជ់ួួប
នឹង្គការត្នោបៀតត្នោបៀន ឬការរ �ត្នោលាភិប�ពានក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ ឬសហគមន ៍។  
   ស្ត្រីសើ�មែដលត្រូតូវបានសមាា សមាោ ក្នុប់ានរាយការណ៍ថា  ធួាបជ់ួួបអ�ត្នោ��ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ ត្នោដ្ឋាយ�រវបិតើិជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ១៩។ ស្ត្រីសើ�
មាោ ក្នុត់្នោន្ទា�បានត្រូបាបថ់ាត្នោត្រូពា�មែតការរ �ត្នោលាភិប�ពានត្នោល��ួូវចិុះតើឥតឈប�់�បើ�របស់គាំត ់ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់គាំតក់្នុ���ង្គ��ួលរង្គ�លល�បាក្នុ
ត្នោហ�យគាំតម់ែតង្គមែតមានការភិយ័ខួ្លាំចុះជានិចុះេ (សូមត្នោម�លក្នុរណ� សិក្នុាខ្លាំង្គត្នោត្រូកាម) ។ 

១៤



ក្នុរណ� សិក្នុា៖ អ�ត្នោ��ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ ក្នុរណ� សិក្នុា៖ អ�ត្នោ��ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ 

ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុម់ែដលមានវយ័ពាក្នុក់្នុណ្តាើ ល មានកូ្នុនបនួន្ទាក្នុ ់ រស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គមយួ
ក្នុោ�ង្គភិោ�ត្នោ�ញ ត្រូ�ួយបារមាថាការរ �ត្នោលាភិប�ពានត្នោដ្ឋាយនៃដបើ�របស់គាំត�់ា ល់មែដលគាំតក់្នុ���ង្គត្រូបឈម កាន់
មែតត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គខួ្លាំ�ង្គ។ ដ�បូង្គ ចាបត់្នោ�ើ�ម��ការរ �ត្នោលាភិប�ពានត្នោល��ួូវចិុះតើ មែតន្ទាត្នោ�ល�ម�ត្នោន�បើ�របស់គាំតប់ាន
ចាបត់្នោ�ើ�មត្នោត្រូប�ហិង្គា និង្គវាយដ�គាំត។់ គាំតប់ត្នោន្ទាា សត្នោល�កូ្នុវ �ដ-១៩៖ “ខ្លួា� �ត្នោប�បមែនួ��បឹង្គមែក្នុីរ�ា�យក្នុត្នោ�
លក្នុត់្នោ��ារត្នោដ�មី�រក្នុចុះ�ណូលបនើិចុះបនើួចុះសត្រូមាបត់្រូគួ�រ។ ខ្លួា� �លក្នុប់ានត្រូបមែហល�� ១៥ ០០០ត្នោរៀល
(៣.៧៥ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ) ត្នោ� ២០ ០០០ត្នោរៀល (៥ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ) ក្នុោ�ង្គមយួនៃ�ៃ។ បើ�របស់ខ្លួា� �បាតប់ង្គ់
ការងារត្នោដ្ឋាយ�រកូ្នុវ �ដ-១៩ ដូចុះត្នោន�គាំតជ់ួ�ក្នុ�ហឹង្គមក្នុត្នោល�ខ្លួា� �។ ត្នោ�ត្នោ�លខ្លួា� �ត្នោចុះញ���ា�ត្នោ�ត្នោប�បមែនួត្នោ�
ឯបឹង្គ គាំតត់្នោចា�ថាខ្លួា� ��ិតក្នុីតជ់ាមយួប�រសត្នោ�េង្គក្នុោ�ង្គសហគមន។៍ ការត្នោចា�ត្រូបកានត់្នោន�បនើមានដល់
ត្នោ�រាបម់ែខ្លួ។ នៃ�ៃមយួត្នោ�ក្នុោ�ង្គមែខ្លួវចិុះិិកា ខ្លួា� �ត្នោចុះញត្នោ�បឹង្គ ត្នោហ�យត្នោឃុំ�ញអោក្នុជិួតខ្លាំង្គមាោ ក្នុ។់ ត្នោយ�ង្គបាន

និយ៉ាយត្នោលង្គត្រូបមែហលជា ២០ន្ទា�� អ���កូ្នុវ �ដ-១៩មែដលក្នុ���ង្គបែ�ពាល់ដល់�ួក្នុត្នោយ�ង្គ។ ត្នោ�ត្នោ�លខ្លួា� �ត្រូត�បម់ក្នុ�ា�វញិ បើ�ខ្លួា� �បានសួរ
ថាត្នោហត�អេ�បានជាត្នោ�យូរត្នោមួែ�។ ខ្លួា� �បានត្នោឆ្លួ�យត្រូបាបគ់ាំត�់មត្រូតង្គ ់មែតគាំតម់និត្នោជួឿ។ គាំតច់ាបត់្នោ�ើ�មមែត្រូសក្នុ ដ្ឋាក្នុខ់្លួា� � និង្គត្នោចា�ថាខ្លួា� �លួចុះ
លាក្នុម់ានត្រូបុស។ គាំតខ់្លួឹង្គយ៉ាែ ង្គណ្តាស់ត្នោ�នៃ�ៃហោឹង្គ គាំតច់ាបត់្នោ�ើ�មវាយខ្លួា� � ត្នោហ�យឥ�ូវ ត្នោជួ�ង្គរបស់ខ្លួា� �មាន�ោ មជា�ត្នោដ្ឋាយ�រគាំតវ់ាយ
ខ្លួា� �ខួ្លាំ�ង្គ ។”
     ត្នោ�ត្នោ�ល�ក្នុសួរថាត្នោត�គាំតម់ាន��ួលបានការគាំ�ត្រូ�អេ�ឬត្នោ� គាំតប់ានត្នោឆ្លួ�យថាត្នោដ្ឋាយ�រមែតការរ �ត្នោលាភិប�ពានមែដលគាំតប់ាន
ត្រូបឈម ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់គាំតក់្នុ���ង្គមែតរង្គ�លវបិាក្នុ ត្នោហ�យគាំតម់ែតង្គមែតសែិតក្នុោ�ង្គសភា�ភិយ័ខួ្លាំចុះជានិចុះេ និង្គមនិមាននរណ្តាជា
���ឹង្គពាក្នុត់្នោ��យ។ គាំតប់ានត្រូបាបថ់ាគាំម នជួ�ត្នោរ �សត្នោ�េង្គត្នោត្រូ���ត្នោ�ត្នោប�បមែនួត្នោ� បឹង្គសត្រូមាបល់ក្នុត់្នោ��ារ និង្គត្រូបឈមនឹង្គការរ �ត្នោលាភិ
ប�ពាន��បើ�របស់គាំតត់្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោត្រូពា�គាំតត់្រូតូវចិុះញ្ជីេ ឹមកូ្នុនរបស់គាំត។់  “ខ្លួា� �ត្រូសឡាញ់បើ�របស់ខ្លួា� �ណ្តាស់ ត្នោ�ត្នោ�លគាំតឈ់ចឺុះ�ត្នោ�លមែដល
ខ្លួា� �ឈមឺែដរត្នោន្ទា� ខ្លួា� �ត្រូបាបឱ់្យយគាំតត់្នោ�ត្នោ��យជួ�នួសខ្លួា� � ត្នោដ្ឋាយ�រត្នោយ�ង្គមនិមានល�ិភា�បង្គន់ៃ�ួ�ាបាលសត្រូមាបត់្នោយ�ង្គទា�ង្គ��រន្ទាក្នុត់្នោន្ទា�
ត្នោ�។ ខ្លួា� �ត្រូគាំនម់ែតត្នោ��ា� និង្គត្នោលបថាោ �។ ត្នោ�លខ្លួួ� ខ្លួា� �ចុះង្គម់ែលង្គល�គាំតត់្នោត្រូពា�គាំតត់្នោធ្លីេ�បាបខ្លួា� �ខួ្លាំ�ង្គត្នោ�ក្នុ មែតមនិដ្ឋាចុះច់ុះិតើត្នោត្រូពា�ខ្លួា� �មានកូ្នុនបនួ
ន្ទាក្នុ ់ត្នោហ�យខ្លួា� �មនិចុះង្គប់ានបើ��ម�។ បើ��ម�នឹង្គត្នោធ្លីេ�បាបកូ្នុនរបស់ខ្លួា� � និង្គមនិត្រូ�ម��ួលយក្នុ�ួក្នុត្នោគត្នោ��យ។”

15១៥



     ត្នោយ៉ាង្គត្នោល�ការរក្នុត្នោឃុំ�ញ ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គបានត្រូបឈមនឹង្គ�លបែ�ពាល់នៃនការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលនៃនជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ ខួ្លាំ�ង្គជាប�រស មូល
ត្នោហត�ចុះមីង្គគឺត្នោដ្ឋាយ�រគាំតជ់ាស្ត្រីសើ�ត្នោភិ�។ តួន្ទា��ត្នោយនឌ័រ័មែដលមានលក្នុំណៈត្រូបនៃ�ណ� បងំា�ង្គស្ត្រីសើ�ឱ្យយត្នោ�មែតក្នុោ�ង្គ�ា� និង្គសហគមន ៍
មែដលត្នោធ្លីេ�ឱ្យយគាំតម់និត្រូតឹមមែតត្រូបឈមហានិភិយ័កានម់ែតខួ្លាំ�ង្គនៃនការឆ្លួង្គត្នោមត្នោរាគកូ្នុវ �ដ-១៩ បែ�ត្នោណ្តាះ �ត្នោ� មែ�មទា�ង្គត្រូបឈមនឹង្គបញ្ហាា ល�បាក្នុ
ត្នោ�េង្គជាត្នោត្រូចុះ�នត្នោ�ៀតមែដលបែ�ពាល់ដល់ស�ខ្លួភា��ួូវចិុះតើរបស់គាំត។់  ត្នោដ្ឋាយ�រស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គមានតួន្ទា��ចុះមីង្គប�ត្នោ�ញតត្រូមូវការ
ត្រូបចា�នៃ�ៃក្នុោ�ង្គត្រូគួ�រ វបិតើិជួ�ង្គឺកូ្នុវ �ដ-១៩ បានដ្ឋាក្នុប់នា�ក្នុបមែនែម និង្គបត្នោង្គើ�នភា�ងាយរង្គត្នោត្រូគាំ�ដល់�ួក្នុគាំត។់ អោក្នុត្នោឆ្លួ�យតបភាគត្នោត្រូចុះ�នបាន
��លួ�លបែ�ពាល់ខួ្លាំ�ង្គត្នោល��ួូវកាយ និង្គ�ួូវចិុះតើ ត្នោដ្ឋាយ�របញ្ហាា អស�វតែិភា�នៃនត្នោសី�ង្គអាហារ �ែ នភា�រស់ត្នោ�មនិសមរមយ និង្គ
ការបាតប់ង្គច់ុះ�ណូល មែដលជួ�រ�ញការភិយ័ខួ្លាំចុះមែដល�ួក្នុត្នោគមានត្រូ�បទ់ាក្នុ�់ង្គនឹង្គបញ្ហាា អស�វតែិភា�ដ�ធ្លីួ�របស់�ួក្នុត្នោគរតឹមែតខួ្លាំ�ង្គត្នោ��ង្គ។ 
ត្នោដ�មី��ើ រឱ្យយត្រូបត្នោស�រជាង្គម�ន���លបែ�ពាល់មែ�ោក្នុត្នោសដាកិ្នុចុះេ-សង្គគមមែដលបណ្តាើ លមក្នុ��ការ�ា��រាតតាត�ម�ៗត្នោន�ត្នោ�ក្នុមព�ជា យនើការ
ការពារមែ�ោក្នុសង្គគម និង្គការ�ើល់បណ័ះ ក្នុមមសិ�ិិកានក់ាបដ់�ធ្លីួ�គួរត្រូតូវបានយក្នុចិុះតើ��ក្នុដ្ឋាក្នុជ់ាអា�ិភា� ត្នោដ�មី�ធាន្ទាថាត្រូក្នុុមមែដលត្រូតូវបាន
ត្នោគមនិយក្នុចិុះតើ��ក្នុដ្ឋាក្នុ ់និង្គងាយរង្គត្នោត្រូគាំ�ប���តក្នុោ�ង្គសង្គគមមនិបនើធួាក្នុក់្នុោ�ង្គភា�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុ។ 

៥. ទៅ�ចក្តីី��ន់ិិដ្ឋាឋ ន់

១៦



     �ិនិតយត្នោម�លតត្រូមូវការទា�ង្គអស់ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូកុ្នុង្គ និង្គ�ើល់ការគាំ�ត្រូ�ដល់សហគមនទ៍ា�ង្គត្នោន្ទា� ដូចុះនឹង្គ��នួលខ្លួ�ស
ត្រូតូវរបស់រដ្ឋាា ភិបិាល។ ធាន្ទាល�ិភា���ួលបានត្នោសី�ង្គអាហារ �ឹក្នុ អន្ទាមយ័ និង្គល�ត្នោ�ឋាន សត្រូមាបត់្រូក្នុុមងាយរង្គត្នោត្រូគាំ� និង្គ
បត្នោង្គើ�តយនើការធាន្ទាស�វតែិភា�នៃនចុះ�ណូល និង្គការការពារមែ�ោក្នុសង្គគមត្នោដ�មី�កាតប់នែយ�លបែ�ពាល់មែ�ោក្នុត្នោសដាកិ្នុចុះេ��ជួ�ង្គឺរ �ក្នុរាលដ្ឋាល
កូ្នុវ �ដត្នោល�ស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គមែដលត្នោធ្លីេ�ការក្នុោ�ង្គវស័ិយត្នោត្រូ�ត្រូប�ន័ិ។    
    �ែ ក្នុជាបន្ទាា នត់្រូគបក់ារបត្នោណើ ញត្នោចុះញទា�ង្គអស់ និង្គខិ្លួតខ្លួ��ើល់បណ័ះ ក្នុមមសិ�ិិកានក់ាបដ់�ធ្លីួ�បមែនែមដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ���ត្រូក្នុុង្គ 
ត្នោដ�មី�បត្នោង្គើ�នស�វតែិភា�ត្នោត្រូកាយ���លបែ�ពាល់ត្នោដ្ឋាយ�រជួ�ង្គឺរ �ក្នុរាលដ្ឋាលកូ្នុវ �ដ �មរយៈការគាំ�ត្រូ�សិ�ិិរបស់�ួក្នុត្នោគក្នុោ�ង្គការ��ួល
បានដ�ធ្លីួ� និង្គជួ�វភា�រស់ត្នោ�សមរមយ។ 
   ធាន្ទាថាធ្លីនធានមែដលមានត្រូ�បទ់ា�ង្គអស់ត្រូតូវបានត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ ត្នោដ�មី�បង្គើល�ិភា���ួលបានត្នោសវាមែ�ទា�ស�ខ្លួភា� មែដលគាំម ន
ការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ សត្រូមាបត់្រូបជា�លរដាត្រូគបរ់ូបក្នុោ�ង្គតនៃមួសមរមយ និង្គមានគ�ណភា�។ ចាត ់វធិានការត្នោឆ្នាំព �ត្នោ�កានក់ារសត្នោត្រូមចុះបាននូវ
ការត្រូគបដណើ បស់�ខ្លួភា�ជាសក្នុល និង្គវនិិត្នោយ៉ាគត្នោល�ត្នោសវាមែ�ទា�ស�ខ្លួភា� ត្នោដ�មី�ការពារសិ�ិិ��ួលបានត្នោសវាស�ខ្លួភា�សត្រូមាប់
មន�សេត្រូគបរ់ូប។  
     �យួរការត្រូបមូលប�ណ� ល និង្គក្នុ�ត្នោណ� នការត្រូបាក្នុត់្នោល�ក្នុមេ�ត្នោដ�មី��ើល់ការគាំ�ត្រូ�ត្រូគបត់្រូគាំនដ់ល់ត្រូក្នុុមមែដលរង្គ�លបែ�ពាល់ខួ្លាំ�ង្គត្នោដ្ឋាយ
�រការបាតប់ង្គច់ុះ�ណូល ដូចុះជាអោក្នុត្នោធ្លីេ�ការងារត្នោត្រូ�ត្រូប�ន័ិ និង្គឯក្នុរាជួយ។  
     ធាន្ទាត្នោសរ �ភា�ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេញមតិ ត្នោដ�មី�អាចុះឱ្យយ�ត័ម៌ាន�េ�េ�ាយបានត្នោដ្ឋាយគាំម នការគាំបសង្គើត ់ឬមានស�ពាធ្លីត្នោល�ការនិយ៉ាយ
សើ�។ ត្នោល�ស��ត្នោន� អ�ណ្តាចុះ�ិត្នោសសក្នុោ�ង្គត្រូគាំអាសនោ មនិត្រូតូវត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ជាមូលដ្ឋាា នសត្រូមាបប់�បិ�មតិរ�ិគន ់និង្គស�ត្នោ�ង្គសក្នុមមជួន ឬ
ត្នោធ្លីេ���ក្នុំប�ក្នុត្នោមោញសង្គគមស��វលិត្នោទា�ក្នុោ�ង្គកាលៈត្នោ�សៈណ្តាក្នុត៏្នោដ្ឋាយ។ 
   �ើល់ការល�អត្នោហដ្ឋាា រចុះន្ទាសមពន័ិឱ្យយត្រូបត្នោស�រ ត្នោដ�មី�ការពារស្ត្រីសើ���ការត្នោបៀតត្នោបៀន ជា�ិត្នោសសការ�ើល់អគគិសន� និង្គត្នោភិួ�ង្គប�ភិួ�ឺួូវក្នុោ�ង្គ
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ។
     �មដ្ឋាន��ដ�ត្នោណ� រការនៃនពាក្នុយបណើឹ ង្គ មែដលរាយការណ៍ត្នោដ្ឋាយស្ត្រីសើ�ត្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូក្នុុង្គអ���អ�ត្នោ��ហិង្គា និង្គការត្នោបៀតត្នោបៀន និង្គធាន្ទា
នូវការការពារសត្រូមាបស់្ត្រីសើ�មែដលរង្គត្នោត្រូគាំ�ត្នោដ្ឋាយ�រអ�ត្នោ��ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័។ ត្នោល�ក្នុក្នុមពស់ការយល់ដឹង្គអ���យនើកាដ្ឋាក្នុ់
ពាក្នុយបណើឹ ង្គមែដលស្ត្រីសើ�អាចុះត្នោត្រូប�ត្រូបាស់បានត្នោ�ត្នោ�ល�ួក្នុត្នោគជួួបនឹង្គអ�ត្នោ��ហិង្គាមែ�ែក្នុត្នោល�ត្នោយនឌ័រ័ និង្គត្នោល�ក្នុ�ឹក្នុចិុះតើឱ្យយ�ួក្នុត្នោគចូុះលរមួ
ក្នុិចុះេ�ិភាក្នុាន្ទាន្ទាត្នោដ�មី�ត្នោល�ក្នុក្នុមពស់សិ�ិិត្នោសម�គាំោ រវាង្គ ស្ត្រីសើ� និង្គប�រស។ 

៦. អន់ុសា�ន់៍

១៧



�ូរស័�ា��ន្ទាក្នុ�់�នង្គ៖�ូរស័�ា��ន្ទាក្នុ�់�នង្គ៖ (855) 23 555 1964

ត្នោគហ���រ័៖ត្នោគហ���រ័៖ www.teangtnaut.org

ស�ត្នោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ៖ស�ត្នោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ៖https://urbanvoicecambodia.net

ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖https://www.facebook.com/sttcambodia


