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ឯកសារទស្សនទាន 
លវទិកាស្រស្ដីថ្នន កជ់ាតិ 

លរកាមរបធានបទ“បញ្ចបក់ារលរ ើស្ល ើងលលើស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ” 
ថ្ថៃទី ០៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

លរៀបចាំលោយ៖ គណៈកម្មម ធិការលលើកស្ទួយស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ 
គាំរទលោយ៖  ងគការ ុកសាវ ម (Oxfam) 
ទីកខនលង៖ លោជនីយោឋ នទលនលបាសាក២់ 

១. លស្ចកដលីផដើម 

ចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥ គណៈកម្មម ធិការលលើកស្ទួយស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ (គ.ស្.ន) បានលធវើការ 
លបដជាា ចិតតកនុងការលលើកកមពស់្ការចូលរមួលោយលស្មើោពរបស់្ស្រស្ដី និងោពជាតាំណាងកនុងមុែងារសាធារណៈ 
តមរយៈការលធវើយុទធនាការ និងរបមូលយកបញ្ហា របស់្ស្រស្ដីកមពុជា។ គ.ស្.ន ដឹកនាាំលោយគណៈកមមការដឹក 
នាាំខដលម្មនស្ម្មជិកស្នូលចាំនួន ៧ គឺ ងគការសី្លការ (SILAKA), ងគការ ភវិឌ្ឍន ៍ និងោពជាថ្ដគូកនុង 
ស្កមមោព (DPA),  ងគការលយនឌ្រ័ និង ភវិឌ្ឍនល៍ដើមបកីមពុជា (GADC), មណឌ លពត័ម៌្មនស្រស្ដីកមពុជា 
(WMC), គណៈកម្មម ធិការលដើមបកីារលបាោះលឆ្ន តលោយលស្រ ី និងយុតតិធមល៌ៅកមពុជា (Comfrel), គណៈកម្មម  
ធិការ ពារកឹត និងយុតតិធមល៌ដើមបកីារលបាោះលឆ្ន តលោយលស្រ ី និងរតឹមរតូវលៅកមពុជា (NICFEC),  ងគការ 
ស្ហរបតិបតតិការលដើមប ីភវិឌ្ឍនល៍ៅកមពុជា (PADEK) និងស្ម្មជិកស្កមមចាំននួ ៤លទៀតគឺ  ងគការស្រស្ដីខែមរ 
(Strey Khmer),  ងគការ មរ៉ា  (AMARA),  ងគការស្កមមោពលដើមបសុី្ែុម្មលោពស្រស្ដីកមពុជា (KWWA), 
ស្ម្មគមខែមរលដើមប ីភវិឌ្ឍនជ៍នបទលៅកមពុជា (KAFDOC)។ គ.ស្.ន បានលធវើការោ៉ា ងស្កមមកនុងការជួយ  
ស្រមួលឲ្យម្មនការចូលរមួរបស់្ស្រស្ដី និងថ្នន កស់្លរមចចិតតកនុងវស័ិ្យនលោបាយលោយលដដ តស្ាំខានល់លើការ 
ពរងឹងស្មតថោពស្រស្ដីដឹកនាាំ កដូូចជាការតស្ ូមតិ និងខស្វងរកការគាំរទ។ យុទធសាស្រស្ដ ៣ឆ្ន ាំរបស់្ គ.ស្.ន 
(២០១២-២០១៥) រតូវបានកសាងល ើងលោងលលើបទពិលសាធន ៍ និងោពលជាគជយ័ជាមយួនឹងការពិនិតយ 
ល ើងវញិលោយស្ងកតធ់ៃនល់លើការពរងឹងសិ្ទធិ ាំណាចមូលោឋ ន និងោពជា នកដឹកនាាំរបស់្ស្រស្ដីលៅថ្នន កមូ់ល 
ោឋ ន ការចូលរមួជាសាធារណៈ ការកសាងចាំលណោះដឹង ការចងរកងបណាដ ញ និងការខស្វងរកកិចចគាំរទ។ 
គិតរតឹមឆ្ន ាំ ២០១៣ គ.ស្.ន បានបញ្ចូ លស្កមមជនស្រស្ដីវយ័លកមងលៅកនុងរគបរ់កុមលគលលៅស្នូលលៅរគប ់
លែតតលគលលៅនីមយួៗ។ លែតតលគលលៅម្មនរបតិបតតិការកនុងរស្ុកចាំនួន ១៥ កនុងលែតតចាំននួ១០ ម្មនដូចជា 
លែតត កណាដ ល ថ្រពខវង តខកវ កាំពងច់ាម កាំពងធ់ាំ កាំពងឆ់្ន ាំង រកលចោះ តបូងឃមុ ាំ មណឌ លគិរ ីនិងស្ទឹងខរតង។ 

គលរម្មង “ទាមទារសិ្ទធិស្រម្មបប់ងបអូនរសី្របស់្លយើង” (Claiming Rights for Our Sister) បាន 
ទទលួការគាំរទពី ងគការ ុកសាវ ម (Oxfam) ខដលម្មនលគលលៅលដើមបរីមួចាំខនកកនុងការលធវើឲ្យ កានខ់ត 
របលស្ើរល ើងនូវសិ្ទធិស្រស្ដីតមរយៈ កិចចស្ហរបតិបតតិការកនុងចាំលណាមថ្ដគូពាកព់ន័ធស្រស្ដីពីរគបោ់គីស្រស្ដីវយ័លកមង 
ស្រស្ដីដឹកនាាំថ្នន កជ់ាតិ និងស្រស្ដីដឹកនាាំថ្នន កល់រកាមជាតិកនុងលគលបាំណងបលងកើនស្រស្ដីកនុងថ្នន កស់្លរមចចិតតរគបក់ាំរតិ។  
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២. ទស្សនៈ 

រដឋធមមនុញ្ញ ថ្នរពោះរជាណាចរកកមពុជា គឺជាចាបក់ាំពូលរបស់្រដឋ។ ម្មរត ៣៥ បានខចងថ្ន “របជា 
ពលរដឋខែមរទាាំងពីរលភទម្មនសិ្ទធិចូលរមួោ៉ា ងស្កមមកនុងជីវោពនលោបាយ លស្ដឋកិចច ស្ងគមកិចច និង វបបធម៌
របស់្របលទស្ជាតិ” និងម្មរត ៤៥បានខចងថ្ន”ការលរ ើស្ល ើងរគបរ់បលភទ របឆ្ាំងនឹងស្រស្តីលភទ រតូវបាំបាត់
លចាលការលធវើអាជីវកមមលលើការងាររបស់្ស្រស្តី រតូវហាមឃាត។់ បុរស្ និងស្រស្តីម្មនសិ្ទធលិស្មើគន កនុងរគបវ់ស័ិ្យ
ទាាំង ស់្ ជាពិលស្ស្កនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង រគួសារ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ រតូវលធវើតមល័កខែណ័ឌ ខដលម្មនខចង
កនុងចាប ់ និងតមលគលការណ៍ស្ម័រគចិតត បដីមយួ របពនធមយួ។” ស្រស្ដីចូលរមួកនុងវស័ិ្យនលោបាយ កនុងតួនា 
ទីជាតាំណាងរស្រស្ដ  នកលធវើលគលនលោបាយ មស្រនដីសីុ្វលិសាធារណៈ និង នកដឹកនាាំ នឹងបានលដើរតនួាទីោ៉ា ង 
ស្ាំខានក់នុងការបលងកើនតនួាទីកនុងោពជា នកដឹកនាាំលោយជាំរុញមូលោឋ នថ្នការ ភវិឌ្ឍថមី និងការ នុវតតលគល 
នលោបាយ លោយឈរលលើការពរងឹងគណលនយយោព និង ភបិាលកិចចតមខបបលទធិរបជាធិបលតយយ ខដល 
ម្មនសារៈស្ាំខានស់្រម្មបយុ់តតិធម ៌និង នាគតរបកបលោយចីរោព។ គ.ស្.ន លជឿជាកថ់្ន ការចូលរមួរបស់្ 
ស្រស្ដីលៅរគបដ់ាំលណើ រការថ្នការស្លរមចចិតតទាាំង ស់្គឺជាផលូវខតមយួគត ់ ខដលអាចធានាថ្នការ ភវិឌ្ឍ គឺម្មន 
ទាាំងបរោិបន័ន និងលឆលើយតបចាំលពាោះតរមូវការរបស់្ស្រស្ដីចាបត់ាំងពីករមតិមូលោឋ ន។ ជាការលសាកសាដ យ 
ខដលការ នុវតតចាប ់ និងលគលនលោបាយកនុងការលលើកកមពស់្ការចូលរមួរបស់្ស្រស្ដីលៅ ម្មនោពយតឺោ៉ា វ 
លៅល ើយលោយសារឧបស្គគមយួចាំននួ។ ទស្សនៈលយនឌ្រ័ មនិទានម់្មនការយល់ដឹងជាកល់ាកទូ់លាំទូ 
លាយ  និងសីុ្ជលរៅលៅល ើយពិលស្ស្លៅថ្នន កល់រកាមជាតិ។ ស្មោពលយនឌ្រ័រតូវបានលគយល់លឃើញថ្ន 
ជាបញ្ហា របស់្ស្រស្ដី មនិខមនជាបញ្ហា របស់្បុរស្ លហើយរលបៀបវារៈ ាំពីស្មោពលយនឌ្រ័ មនិបានទទលួការ 
សាវ គមនពី៍ថ្នន កដឹ់កនាាំជាបុរស្ ឬកនុងរកុមល ើយ។ ផនតគ់ាំនិតស្ងគម លគលនលោបាយ និងចាបល់ៅម្មន 
ោពែវោះចលនាល ោះ កនុងការលលើកកមពស់្ការចូលរមួរបស់្ស្រស្ដី បូកបខនថមនឹងកងវោះការគាំរទដល់ស្រស្ដីពីរកុមរគួសារ 
និងស្ងគមលធវើឲ្យស្រស្ដីបាតប់ងឱ់កាស្លពញលលញកនុងការចូលរមួកនុងជីវោពនលោបាយ។ ការ នុវតត ខដល 
យល់លឃើញថ្នតនួាទីរបស់្ស្រស្ដី គឺរតឹមលៅខាងកនុងផទោះ លហើយនលោបាយមនិខមនជាពិភពរបស់្ស្រស្ដី។ លោយ 
សារមូលលហតុទាាំង ស់្លនោះ បានររាំងតនួាទីស្រស្ដីកនុងស្ងគម លោយោកស់្ម្មព ធោ៉ា ងធៃនធ់ៃរលលើស្រស្ដីលោយ 
សារខតពកួគតរ់តូវរគបរ់គងទាាំងរគួសារ និងការងារ។  

 ស្រស្ដីលធវើការងារោ៉ា ងស្កមមលៅថ្នន កមូ់លោឋ ន និងខស្វងរករបជារបិយោពឲ្យគណបកសនលោបាយ 
របស់្ពកួគត ់ ប៉ាុខនដលៅលពលែលោះ នកដឹកនាាំជាបុរស្មនិទានម់្មនោពលជឿជាក ់ នឹងោកស់្រស្ដីលៅលលែលរៀងែពស់្ 
កនុងបញ្ជ ីលបកខជនឈរល ម្ ោះលៅល ើយ លោយសារបារមភថ្នមនិអាចនាាំោពលជាគជយ័ ឬជយ័ជាំនោះ ដល់ 
គណបកស និងលហតុផលមយួលផសងលទៀតថ្នពិបាកខស្វងរកលបកខោពស្រស្ដីខដលម្មនស្មតថោព។ ពួកគតល់ៅ 
ខតបនសល់នូវផនតគ់ាំនិតចាស់្គាំរលិលលើស្រស្ដីដូចជា ស្រស្ដីម្មនោពទនល់ែោយមនិអាចលោោះរសាយបញ្ហា ស្នដិសុ្ែ 
និងលធវើដាំលណើ រលៅតាំបនោ់ចរ់ស្ោលបាន។ ទស្សនៈទាាំង ស់្លនោះរតូវខតម្មនការដល ស់្បដូរ លដើមបបីញ្ចបក់ារ 
លរ ើស្ល ើងលលើស្រស្ដី កដូូចជាលមើលឲ្យលឃើញពីការរមួចាំខណកពិតរបាកដដល់ស្រស្ដី កនុងស្ងគមតមរយៈការចូល 
រមួរបស់្ស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយលៅរគបដ់ាំលណើ រ និងរគបក់រមតិ។ 



 គណៈកម្មម ធកិារលលើកស្ទួយស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ (គ.ស្.ន)   3 
 

 អារស័្យលហតុលនោះ គ.ស្.ន ស្ហការណ៍ជាមយួបណាដ ញស្រស្ដីលដើមបទីាាំង ស់្គន  និង ងគការស្រស្ដី 
លផសងៗលទៀត លរកាមជាំនយួឧបតថមភពី ងគការ ុកសាវ ម (Oxfam) នឹងលរៀបចាំលវទិកាស្រស្ដីថ្នន កជ់ាតិលរកាមរបធាន 
បទ”បញ្ចបក់ារលរ ើស្ល ើងស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ” ខដលនឹងរបរពឹតតិលៅលៅថ្ថៃទី ០៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
ចាបពី់លម្ម៉ា ង ០៨រពឹក ដល់ ០៥:៣០នាទីលាៃ ច លៅលោជនីយោឋ ន ទលនលបាសាក២់។ 

៣. លគលបាំណង៖ 

១. លធវើការវោិគឲ្យបានសីុ្ជលរៅពីឬស្គល់ ថ្នការលរ ើស្ល ើងស្រស្ដីលលើការស្លរមចិតត ការដឹកនាាំ និងកនុងវស័ិ្យ 
នលោបាយ។ 

២. ផដល់ឱកាស្ឲ្យស្រស្ដីពីរគបខ់ផនកបលញ្ចញស្ាំលលង និងលលើកយក នុសាស្នោ៍កជូ់នថ្នន កដឹ់កនាាំ កដូូចជា 
 នកលធវើលគលនលោបាយ។ 

៣. ផោរោជ បទ់ាំនាកទ់ាំនងរវាងស្រស្ដីដឹកនាាំ តាំណាងរស្រស្ដស្រស្ដី និងចលនាស្រស្ដីកនុងការលលើកកមពស់្ការចូលរមួ 
របស់្ស្រស្ដី។ 

៤. លទធផលរ ាំពងឹទុក៖ 

១.  នកចូលរមួយល់កានខ់តចាស់្ ាំពីឬស្គល់ និងសារៈស្ាំខានពី់តនួាទីរបស់្ស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ 
២. ស្រស្ដីវយ័លកមងម្មនឱកាស្បានសាដ ប ់និងបលញ្ចញស្ាំលលងឲ្យសាធារណៈបានលឺកនុងលវទិកាថ្នន កជ់ាតិ 
៣.  នុសាស្នជ៍ាកខ់ស្ដងកនុងលស្ចកដីខថលងការណ៍រមួរបឆ្ាំងលលើការលរ ើស្ល ើងស្រស្ដី កនុងវស័ិ្យនលោបាយ 

និងវធីិសាស្រស្ដបលងកើនការចូលរមួរបស់្ស្រស្ដី 
និងោពជា នកដឹកនាាំលៅរគបក់រមតិថ្នថ្នន កស់្លរមចកនុងរលបៀបវារៈ ថ្នការ ភវិឌ្ឍថមី។ 

៥. ស្ម្មស្ោព នកចូលរមួ 

 នកចូលរមួរបម្មណ ២០០នាក ់កនុងលនាោះមកពី៖ 
 តាំណាងរដឋស្ោជាតិ 
 តាំណាងគណៈកម្មម ធិការជាតិលរៀបចាំការលបាោះលឆ្ន ត 
 រកសួ្ង និងសាថ បន័លផសងៗរបស់្រោឋ ភបិាល 
 តាំណាងគណបកសនលោបាយ 
 ស្រស្ដី និងបុរស្ថ្នន កដឹ់កនាាំថ្នន កល់រកាមជាតិ 
 តាំណាង ងគការស្ងគមសីុ្វលិ 
 តាំណាងម្មច ស់្ជាំនយួ 
 សិ្ស្ស/និស្សតិ និងស្រស្ដីវយ័លកមងមកពីលែតតលគលលៅ 
 ស្ហគមន ៍


