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UN-APCICT គឺផតតតផៅផ
អភិវឌ្ឍ ការអនុវតត និងការផ្ត

ើក្មាវ ិធី WIFI ដូចខាងផត្កាម "ផយើងD.I.D.ក្នុងភាពជ្ញនដគូ "វ ិធីស្មស្តសត ការធានាថាការ
់ជ្ូននូវក្មាវ ិធី WIFI ត្តូវបានអនុវតតក្ុង
ន

វ ិធីផនេះមានការរួមចាំចណ្ក្និងការចូ
យឯក្ជ្ន

រួមរបស់ភាគីពាក្់ព័នធនិងនដគូពីរោាភិបា

និងអងគការដនទផទៀតបានចងភាាប់ផោយផគ

សត្មាប់ភាពជ្ញសហត្គិនរបស់ស្តសតី។
វាជ្ញក្តីសងឃឹមផោយផស្មាេះរបស់ផយើងចដ
ផៅអតថន័យចចក្រ ាំច

ក្ខណ្ៈបញ្ូច

គននិងការចូ

រួមមួយ។ ក្មា

សមាគមស្តសតី សងគមសុីវ ិ

បាំណ្ងធមាត្តមួយននការអភិវឌ្ឍសមតថភាព

វ ិស័

ICT

ថាក្មាវ ិធី WIFI អាចរួមចាំចណ្ក្ផឆ្ពេះផៅរក្ការសផត្មចបាននូវផគ

ក្របស់ផយើងក្នុងការផ្ត

់អាំណាចដ

់ស្តសតីត្តមរយៈការផត្បើត្បាស់ ICT ។
ហុីអុន សុក្រ ី
នាយិកា
UN-APCICT/ESCAP

iv

អំពីមូឌុល About the Module
ផគ

បាំណ្ងសាំខាន់ននម៉ាូឌ្ុ

ផនេះគឺផដើមបីចណ្នាាំអាំពីគាំនិតសាំខាន់នន :

» ការផ្ត

់សិទធអាំណាច

» ការផ្ត

់សិទធអាំណាចស្តសតី និងឧបសគគ និងអនក្ចដ

អាចជ្ួយជ្ាំរញ
ុ ក្នុងផព

បចចុបបនន

» បផចចក្វ ិទាសហគមន៍ព័ត៌មាន (ICT) និងបញ្
ា ត្បឈមរបស់ខួន
ល និងឱ្កាសក្នុងការផ
ផ្ត

់អាំណាចដ

» ផគ

ើក្ក្មពស់ននការ

់ស្តសតី

ផៅអភិវឌ្ឍន៍ត្បក្បផោយចីរភាពចដ

ទាក្់ទងផៅនឹងការសផត្មចបាននូវការពត្ងឹងសិទិធ

អាំណាចរបស់ស្តសតី
ម៉ាូឌ្ុ

ផនេះចចក្ជ្ញ៣ចផ្នក្ចដ

ផគ

គាំនិតសាំខាន់ត្តូវបានពនយ

់ផោយមានភាាប់ជ្ញមួយនឹង

ឧទាហរណ្៍ពិតត្បាក្ដ និងក្រណ្ីសិក្ាជ្ញផត្ចើនផទៀត។ ចផ្នក្និមួយៗបញ្ចប់ជ្ញមួយនឹងសាំណ្ុាំននការ
ផធវើ

ាំហាត់អនតរសក្មា។

ចាំណាាំសត្មាប់អនក្បង្ហាត់បផត្ងៀនអាចរក្បានផៅចុងបញ្ចប់ននម៉ាូឌ្ុ
ផោប

់ក្ុងផព
ន

បណ្ុត េះបណា
ត

ដ

ផនេះផដើមបីផ្ត

់សិកាខកាមនិងការផធវើឯក្ស្មរផអាយបាន

់នូវការបផញ្ចញ
ផអ ៅត្តមស្មថន និ ងទី

ត្តាំងជ្ញក្់ចសដង ។

ននការសិក្ា Learning outcomes

ផព

បញ្ចប់ននម៉ាូឌ្ុ

1. ផរៀបរាប់អាំពីផគ

ផនេះសិកាខកាមនឹងទទួ

បាន:

គាំនិតននការបផងកើនសមតថភាពដ

់ស្តសតីចដ

ទាក្់ទងផៅនឹងផគ

ផៅអភិវឌ្ឍន៍

ត្បក្បផោយចីរភាព

2. ត្តរាងសតីពីផ្
3. ផ្ដ

វ ិបាក្ និងអនក្ផ្តួចផផ្តើមក្នុងការបផងកើនសមតថភាពស្តសតី

់ជ្ញឧទាហរណ្៍ជ្ញក្់ោក្់ននរផបៀបចដ

ICT អាចជ្ួយដ

់ការបផងកើនសមតថភាពស្តសតី

v
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សោលសៅេិក្ខាក្ខម Target Audience
ផគ

ផៅសិកាខកាមរបស់ម៉ាូឌ្ុ

ផនេះគឺសហត្គិនភាព និងស្តសតីចដ

ផគ

នផោបាយ មន្រនតីរោាភិបា

ចង់កាលយ ជ្ញសហត្គិន អនក្សរផសរ

អនក្ដឹក្នាាំសហគមន៍ សងគមសុី វ ិ

និងភាគីពាក្់ព័នធផផ្សងផទៀត។

រយៈសពល Duration
ត្តូវបណ្ុត េះបណា
ត

៦ផមា៉ា ងក្នុងមួយនថៃ

ក្ខរទទួលស្គាល់ Acknowledgements
UN-APCICT ទទួ

ស្មគ

់នូវនដគូសហការចដ

ននមាតិកាននឯក្ស្មរបណ្ុត េះបណា
ត
ក្នុងខណ្ៈផព

ក្ាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ម៉ាូឌ្ុ

ផហើយបានផ្ត

ីពីន និងអនក្ចូ

អនក្ពិផត្គេះផោប

់ ។

រួមក្នុងការពិនិតយផ

់នូវមតិដ៏សាំខាន់ ចដ

ផនេះ។ ផយើងសូមអរគុណ្ដ

បា៉ា គីស្មថនសាំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ (PIID) ចដ
ត្បផទសហវី

បានចូ

ជ្ញត្ក្ុមត្បឹក្ាភិបា

ើងវ ិញជ្ញផត្ចើនស្មរ
មិនអាចកាត់នថលបាន

់វ ិទាស្មថនបផចច

វ ិទាពត៌មាន

អាជ្ីពត្បតិបតតិផសវា (CESB) នន

រួមក្ិចចត្បជ្ុាំ សិកាខស្មោ និងការផធវើផតសត របស់ត្ក្ុមអនក្ជ្ាំនាញនិង

UN-APCICT ក្៏ទទួ

ស្មគ

់នូវការរួមចាំចណ្ក្ោ៉ា ងសក្មារបស់ផោក្

Faheem Hussein, អនក្ស្សី Maria Juanita R, Macapagal, អនក្ស្សី Usha Rani Vyasulu Reddy,
អនក្ស្សី Sayuri Cocco Okada និង អនក្ស្សី Janaki Srinivasan ក្នុងការជ្ួយបផងកើតម៉ាូឌ្ុ
ផយើងទាាំងអស់គនសូមអរគុណ្ អនក្ស្សី Christine Apikul សត្មាប់ចក្សត្មួ
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បញ្ជីរម្បអប់
ម្បអប់ ១

សោលសៅ SDG ៥- េសម្មចបាននូវេមតថភាពសយនឌ័រនិងក្ខរ្តល់អំណាចដល់

9

ស្រេតីនិងក្ុមារ ីទំងអេ់
ម្បអប់ ២.

សយនឌ័រនិងទិននន័យេិទិក្ខ
ធ ន់ក្ខប់ដីធ្ីល

21

ម្បអប់ ៣.

ឧបក្រណ៍វាយតម្មលផ្្នក្ចាប់របេ់អងាក្ខរ FAO

26

រូបភាពទី ១.

ស្រេតីរងនូបនទុក្ចមបងក្នុងក្ខរងារផ្ែទំសោយោានម្បាក្់ផ្ខ

16

រូបភាពទី ២.

អាយុចស្លោះពី ១៥ សៅ ១៩ ឆ្នំ មិនបានបញ្ចប់ក្ខរេិក្ាសៅស្គលាសោយមាន

23

បញ្ជីម្នតួសលខ

ស្គថនភាពម្ទពយធ្ន និងសរ ើេសអើងសយនឌ័រ
បញ្ជីម្នតារាង
តារាងទី ១.

រូបែតម្នក្ខររ ឹតបនតឹងផ្្នក្ចាប់ស្េងោនសលើស្រេតីផ្ដលបានសរៀបក្ខរសៅជុំវ ិញពិភព

19

សលាក្
បញ្ជីម្នក្រណីេិក្ា
ក្រណីេិក្ា ១.

ស្រេតីមានក្់ពីតំបន់អាេុីខាងតបូង

4

ក្រណីេិក្ា២.

សតើAtefeសធ្ាើដូចសមតចក្នុងក្ខរបសងកើនម្បាក្់ចំណូលរបេ់ក្េិក្រក្នុងស្េុក្និងស្រេតីក្ុង
ន

7

ភូមិ
ក្រណីេិក្ា ៣.

យុទធ្ក្ខរ អក្ារក្មាឌីជីែលេម្មាប់ ស្រេតី

11

ក្រណីេិក្ា ៤.

សតើ Soumya សធ្ាើដូចសមតចសដើមបីយក្ឈ្នោះឧបេគ្ាក្ុងជី
ន
វ ិតោត់នឹងជួយដល់ស្រេតីស្េង

17

ក្រណីេិក្ា ៥.

េសមលងម្បឆ្ំងនឹងអំសពើហិងាក្នុងម្គ្ួស្គរសៅម្បសទេឥណា
ា

25

ក្រណីេិក្ា ៦.

ក្ិចចេមាាេន៍ជាមួយ Nasibakhon Aminova ជាស្គថបនិក្ម្ន TajikMama

33

ក្រណីេិក្ា ៧.

ក្មាវ ិធ្ី Maymay បសងកើតសោយ Ooredoo,មីយន់
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INTRODUCTION

I សេចក្តីស្តើម INTRODUCTION
សៅឆ្នំ២០១៥

រដឋេមាជិក្ម្នអងាក្ខរេហម្បជាជាតិជារួមយល់ម្ពមបនតចក្ាុវ ិេ័យម្នក្ខរ

អភិវឌឍផ្ដលមាននិរនតរភាពនិងបានោក្់សចញសោលសៅអភិវឌឍន៍និរនតរភាពដប់ម្បាំពីរ
ដឹក្្ំក្ិចចខិតខំម្បឹងផ្ម្បងអភិវឌឍ។

សោលក្ខរណ៍ម្គ្ឹោះមួ យផ្ដលបានអនុម័តក្នុងសោលបំណងសដើមបី

េសម្មចបាននូវនិរនតរភាពគ្ឺក្ខរម្ចបាច់បញ្ូច លោន
ក្នុងដំសណើរក្ខរ

(SDGs)សដើ មបី

និងឱក្ខេេម្មាប់ក្ខរអភិវឌឍ។

មានន័យថាេងាមមិនម្តូវបំសភលចនរណាមានក្់ស
ជាពិសេេស្រេតីគ្ួរផ្តទទួលបាន

ើយ

អតថម្បសយជន៍

ពីឱក្ខេេម្មាប់ក្ខរសរៀនេូម្តេម្មាប់អាជីវក្មា និងេម្មាប់តភាជប់សៅបណា
ត ញេងាម និងសេដឋក្ិចច។
បសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មាន (ICT) ឥ

ូវម្តូវបានបងកប់យងសម្ៅជាសវទិក្ខផ្ដលតាមរយៈឱក្ខេម្តូវ

បានផ្ចក្រ ំផ្លក្ ក្ខរបណុត ោះបណា
ត លជំ្ញម្តូវបានបញ្ូជ ន និងពត៏មានម្តូវបានម្បមូល។
មូឌុលសនោះបងាាញពី ក្ខរ្ដល់អំណាចដល់ស្រេតី

ផ្ដលជាផ្្នក្េំខាន់មួយម្នក្ខរអភិវឌឍផ្ដលមាន

និរនតរភាពនិងរសបៀបសម្បើម្បាេ់បសចចក្វ ិទាពត៌មាន សដើមបីោំម្ទដល់ដំសណើរក្ខរក្នុងេងាមផ្ដលបានជួយ
ពម្ងឹងេមតថភាពដល់ស្រេតី

និងរួមបញ្ូច លពួក្សគ្សៅក្នុងក្ខរសធ្ាើដំសណើរសឆ្ពោះសៅរក្ក្ខរអភិវឌឍ

ម្បក្ប

សោយនិរនតរភាពជារួម។
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II. ក្ខរពម្ងឹងអំណាចស្រេតី និងស្គរៈេំខាន់របេ់វា
WOMEN’S EMPOWERMENT AND WHY IT MATTERS
"ក្ខរពម្ងឹងអំណាចមានន័យថាម្បជាជនទំងស្រេតីនិងទំងបុរេអាចម្គ្ប់ម្គ្ងសលើជីវ ិតរបេ់ពួក្សគ្"
ក្ំណត់រសបៀបវារៈផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្

បសងកើនជំ្ញ

(ឬផ្ដលម្តូវបានទទួលស្គាល់ពីជំ្ញនិង

ចំសណោះដឹងផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្) បសងកើនទំនុក្ចិតតសលើខួនឯងក្ន
ល
ា និងក្ខរអភិវឌឍ
ុងក្ខរ សោោះស្ស្គយបញ្
សោយពឹងផ្្ែក្សលើខួនឯង។
ល
"

UN Women, Women’s Empowerment Principles, 2011

លទធ្លពីក្ខរសរៀន Learning outcome
សរៀបរាប់ពីគ្ំនិតម្នក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីក្ុងក្ខរទក្់
ន
ទងសៅនឹងសោលសៅអភិវឌឍន៍និរនតរភាព

២.១ ក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីគ្ឺអីា? What is women’s empowerment?
សនោះសបើសយងតាមរបាយក្ខរណ៍គ្មាលតសយនឌ័រសៅទូទំងពិភពសលាក្ឆ្នំ២០១៥សោយសវទិក្ខសេដឋក្ិចច
ពិភពសលាក្ោានម្បសទេណាមួយជុំវ ិញពិភពសលាក្អាចបំបាត់បាននូវគ្មាលតសយនឌ័រឬភាពខុេោន
រវាងស្រេតីនិងបុរេក្នុងក្ខរចូលរួមក្ខរងារេងាម និងជាពិសេេក្នុងក្ខរអភិវឌឍន៏សេដឋក្ិចច។1
ជាពិសេេគ្មាលតសយនឌ័រេម្មាប់ក្ខរចូលរួមផ្្នក្សេដឋក្ិចចសៅផ្តមានក្ម្មិត

៥៩ភាគ្រយ។សនោះគ្ឺជា

ក្ខរម្បឆ្ំងនឹងេិទិធមនុេេអនតរជាតិផ្ដលមានសោលក្ខរណ៍េមភាពសយនឌ័រ ផ្ដលជាក្ខរសបតជាាចិតតក្
ណា
ត លរបេ់ខួន។
ល

មនុេេជាសម្ចើ នសទៀតក្៏បានទទួលស្គាល់ថាគ្មាលតសយនឌ័របានរារាំងក្ខរអភិវឌឍ

ជាេក្ល ក្ខរតេូមតិេម្មាប់ ក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីក្ំពុងសក្ើនស

ើង។2

ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចម្តូវបានក្ំណត់ភាគ្សម្ចើនជាដំសណើរក្ខរម្នក្ខរបសងកើនក្ខរផ្ទលេ់បូរជសម្មើ
ត
េ
(ធ្នធាន)និងក្ខរបសងកើនេមតថភាពសដើមបីសធ្ាើឱយជសម្មើ េមានអំ សណាយ្លដល់ខួនឯងនិ
ល
ងដល់េងាម
ទូសៅ។ ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចដល់ ស្រេតី គ្ឺជាក្ខរធា្ថាពួក្សគ្អាចចូលរួមយងសពញសលញក្នុងជីវ ិត

1

UN Women, “Gender Equality and Human Rights”, Discussion Paper No. 4, July 2015. Available from http://www.unwomen.
org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/goldblatt-fin.pdf.
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េងាមសេដឋក្ិចចនិងនសយបាយ។ សៅសពលផ្ដលបុគ្ាលមានក្់ៗអាចមានជសម្មើេលែម្បសេើរជាងមុនក្នុង
ជីវ ិតរបេ់ពួក្សគ្ វាមានភាពងាយស្េួលេម្មាប់េុខុមាលភាពសេដឋក្ិចចនិងេងាមរបេ់ពួក្សគ្។ ក្ខរ
្តល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតីជាផ្្នក្េំខាន់មួយម្នក្ខរអភិវឌឍន៏េងាម។

ជាក្ខរពិតក្ខរអភិវឌឍទក្់ទង

សៅនឹងក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតី។ ស្រេតីអាចទទួលបាននូវក្ខរផ្ែទំេុខភាព ក្ខរអប់រ ំ ក្ខរចិញ្ចឹមជីវ ិត
និងក្ខរចូលរួមក្នុងេក្មាភាពនសយបាយម្បសេើរជាងមុន
ជាងមុន

សហើយពួក្សគ្អាចរួមចំផ្ណក្

ពួក្សគ្មានអារមាណ៍ថាមានេិទិធអំណាច

ដល់ក្ខរអភិវឌឍេងាម

និងសេដឋក្ិចចលម្ែ បសេើរជាងមុន។

ម្បសទេភាគ្សម្ចើនមានក្ខរម្បមូល្តំុ ក្៏ដូចជាលក្ាណៈបុគ្ាលបាន សធ្ាើឱយមានក្ខររ ីក្ចសម្មើនសឆ្ពោះសៅរក្
ក្ខរធា្ឱយអំណាចដល់ស្រេតីសៅក្នុងសោលក្ខរណ៍ផ្ណ្ំម្នសោលសៅអភិវឌឍន៍េហេេវតេរ ៍ (MDGs)
សនោះរហូតដល់ឆ្នំ២០១៥ េូមពិចរណាេថិតិពិភពសលាក្ទំងសនោះ។2
» េុខភាព សបើសធ្ៀបសៅនឹងឆ្នំ១៩៩០ មាន ៤៥ភាគ្រយស្គលប់របេ់មាតាតិច ជាងមុនសៅទូទំងពិភព
សលាក្។
» អប់រ ំ - តំបន់ក្ំពុងអភិវឌឍន៍ទំងអេ់មាន ឬបានេសម្មចភាពសេាើោនម្នសយនឌ័រ (េមភាពម្នស្រេតី និង
បុរេ) សៅក្នុងក្ខរអប់រ ំថានក្់បឋមេិក្ា។

» នសយបាយ- ពីឆ្នំ ១៩៩៥ ដល់ឆ្នំ ២០១៥ ភាគ្រយម្នស្រេតីសៅក្នុងរដឋេភា ជិតសទាដងសៅទូទំង ពិភព
សលាក្។

» ម្គ្ប់ម្គ្ងពាណិជជក្មា ស្រេតី២៥្ក្់ជា្យក្ម្បតិបតតិម្ក្ុមហុនបានដឹក្្ំចំនួន ៥០០ ម្ក្ុមហុនសៅ
ក្នុងឆ្នំ២០១៥ សបើសម្បៀបសធ្ៀបសៅឆ្នំ១៩៩៩ គ្ឺមានផ្តមួយគ្ត់ ។
» េហម្គ្ិនភាព - មានជិត៦ លាន្ក្់ជា្លូវក្ខរ ស្រេតីផ្ដលម្គ្ប់ម្គ្ង អាជីវក្មាខានតតូចសៅក្នុងតំបន់
អាេុីខាងសក្ើត។ ពាណិជជក្មាសៅក្នុងម្បសទេដូចជាឥណូា សនេុីមាស
ក្មាេិទិធអាជីរក្មាក្ំពុងសក្ើនស

េុីម្ែនិងសវៀតណាមស្រេតីក្ខន់

ើងនិងមានក្ខររ ីក្លូតលាេ់ក្ុងអម្តាមួ
ន
យយងសលឿន។

សទោះជាយងណា ក្ខរសរ ើេសអើងម្បឆ្ំងនឹងស្រេតីគ្ឺសៅផ្តជាភេតុតាង

» េុខភាព ៨០០ ្ក្់សៅផ្តស្គលប់ជាសរៀងរាល់ម្ែៃពីមូលសហតុ ផ្ដលទក្់ទង នឹងក្ខរបងាកមានម្្ទសពាោះ
៩៩ភាគ្រយម្នអនក្ស្គលប់ទំងសនោះបានសក្ើតមានស

ើង សៅក្នុងម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍។
» ម្បភពទឹក្- ស្រេតីចំណាយសពល១៦លានសមាងក្នុងមួយម្ែៃសដើមបីម្បមូលទឹក្សៅក្នុង បណា
ដ ២៥ តំ បន់
ម្នម្បសទេស្គហ្វរាខណៈផ្ដលបុរេចំណាយសពល ៦ លានសមាង។

» ក្ខរអប់រ ំ

-

សយនឌ័រសៅក្នុងវ ិេ័យអប់រ ំបឋមេិក្ាម្តូវបានសគ្េសម្មចយងទូលំទូលាយសៅក្នុង

តំបន់អាេុីបាេុីហិក្
ា
សទោះបីជាយងណាក្៏សោយ ក្៏ វា បានពម្ងីក្សៅក្ម្មិតមធ្យមេិក្ា និង
ឧតតមេិក្ា។

សនោះសបើសយងតាមគ្ណៈក្មាាធ្ិក្ខរ

អងាក្ខរេហម្បជាជាតិសេដឋក្ិចច

និងេងាម

េម្មាប់តំបន់អាេុីនិងបាេុីហិាក្ (ESCAP) េិេេ្រ ីទទួលបានជាមធ្យម១២,៣ឆ្នំ ម្នក្ខរអប់រ ំពី
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UN Women, “Infographic: Gender equality – Where are we today?” 25 September 2015.
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បឋមដល់ក្ម្មិតឧតតមេិក្ាក្នុងតំបន់អាេុីបាេុីហិក្
ា សបើសម្បៀបសធ្ៀបសៅ នឹង១២,៤ េម្មាប់េិេេ
និេេិតបុរេ។3

» នសយបាយ - ២២ភាគ្រយម្នតំណាងរាស្រេតថានក្់ជាតិទំងអេ់ជាស្រេតី សៅក្នុងឆ្នំ ២០១៥ ។

» ក្ខរម្គ្ប់ម្គ្ងពាណិជជក្មា - ស្រេតីបានចូល រួមម្តឹមផ្ត៥ភាគ្រយជាតំផ្ណង ្យក្ម្បតិបតតិ សៅសលើ
ម្ក្ុមហុនចំនួន ៥០០ សយងតាមបញ្ជីសៅក្នុងឆ្នំ ២០១៥ ។

» ក្ខរងារ - ៥០ ភាគ្រយម្នស្រេតីផ្ដលសធ្ាើក្ខរងារសៅសលើពិភពសលាក្មានអាយុ (១៥ ឬសលើេ) គ្ឺជាពល
ក្មាសម្បើក្មាលំង សបើសម្បៀបសធ្ៀបសៅនឹង ៧៥ ភាគ្រយម្នក្ខរសធ្ាើក្ខរងាររបេ់បុរេ និង៥០,៥ភាគ្រយ
ម្នស្រេតីផ្ដលក្ំពុងសធ្ាើក្ខរសៅសលើពិភពសលាក្ទំងសនោះ

ម្តូវបានចូលរួមសៅក្នុងក្ខរងារ

ផ្ដលងាយ

រងសម្ោោះ។សលើេពីសនោះសៅសទៀតស្រេតីទទួលបានចំណូល២៤ដុ លាលរអាសមរ ិក្តិច ជាងបុរេ។
» េហម្គ្ិនភាព - សៅទូទំងពិភពសលាក្ ៤៨ភាគ្រយម្នេហម្គ្ិនជាស្រេតីបុផ្នតភាគ្ សម្ចើនម្នពួក្សគ្
មានទំស្រសៅរក្ភាពតូចជាងមុន
ផ្ដលតម្មង់ទិេ។

អាជីវក្មា្ូវក្ខរ
ល

ឬក្ខរចិញ្ចឹមជីវ ិតជាជាងក្ំសណើនេហម្ោេ

សនោះគ្ឺមួយផ្្នក្សោយស្គរផ្តមានក្ខរចូលដំសណើរក្ខរធ្នធានមានក្ម្មិតរបេ់

ពួក្សគ្សដើមបី្លិតភាពជាងបុរេ។4
» ដី / ធ្្ោរមានភាពមាចេ់គ្ណនី - តិចជាង២០ ភាគ្រយម្នអនក្ក្ខន់ក្ខប់ ដីជាស្រេតីនិងមានផ្ត ៣៧
ភាគ្រយម្នស្រេតីសៅក្នុងតំបន់អាេុីខាងតបូងជា មាចេ់ គ្ណនីធ្្ោរ។5
ទិន័នយម្នេថិតិទំងសនោះ

ផ្ដលក្បានរាយខាងសលើគ្ឺបានទក្់ទងសៅនឹងក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីមាន

ធាតុ្េំរបេ់វា៖
» យល់ដឹង

-ក្ខរយល់ដឹងរបេ់ស្រេតីមានក្់េីព
ត ី លក្ាខណាម្នតួ្ទី

របេ់្ង

សហតុ្លេម្មាប់ ក្ិចចក្ខរសនោះ

សៅក្នុងេងាម

និង

» រាងក្ខយ - អារមាណ៍របេ់ស្រេតី ឬក្ខរមានជំសនឿថា្ងអាចសធ្ាើេក្មាភាព សដើមបីផ្ទលេ់បូរស្គ
ត
ថ នភាព
របេ់្ង

» នសយបាយ - េមតថភាពស្រេតីសដើមបីសរៀបចំនិងម្បមូល្តំុេម្មាប់ក្ខរផ្ទលេ់បូរ!
ត និ ង

» សេដឋក្ិចច - េមតថភាពរបេ់ស្រេតីក្ុងក្ខរចូ
ន
លរួមសៅក្នុងេក្មាភាព ្លិតភាព ផ្ដលអនុញ្ាតឱយ
ក្ម្មិតម្នេា័យភាព ។”6

ក្រណីេិក្ា ១ Case Study 1.
ស្រេតីមានក្់មក្ពីតំបន់អាេុីខាងតបូង A woman from South Asia
ខាំុបានធ្ំស

ើងសៅក្នុងភូមិមួយ។

សៅអាយុម្បាំមួយឆ្នំខំុច
ា ប់ស្តើមសៅស្គលាសរៀនបុផ្នតខំុម្ា តូវជួយមាតយ

របេ់ខំុច
ា មែិនអាហ្វរ េមាែតសៅក្នុង្ទោះដូសចនោះខាំុមិនមានសពលសម្ចើនក្នុងក្ខរសធ្ាើលំហ្វត់សទ។ ក្នុងក្ំ

ុង

សពលផ្ដលសយើងមានភាពរាំងេៃួត ខាុំឈ្ប់សរៀនសដើមបីជួយមាដយរបេ់ខុំសា ៅយក្ទឹក្ស្គែត។ ក្តីេងឃឹមផ្ត
3ESCAP

Online Statistical Database. Available from http://www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx.
Bank, “Economic Opportunities for Women in East Asia and Pacific Region”, 2010.
5 World Bank, “Infographic: Global Findex 2014 - Gender and Income”. Available from http://www.worldbank.org/en/
programs/globalfindex/infographics/infographic-global-findex-2014-gender-income.
6 Carolyn Medel Anonuevo, ed., Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy (Hamburg, UNESCO
Institute for Education, 1995). Available from http://www.unesco.org/education/pdf/283_102.pdf.
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មួយគ្ត់របេ់ខំុគ្
ា ឺសរៀបក្ខរជាមួយបុរេមានក្់ផ្ដលអាចនឹងសមើលផ្ែរក្ាខាំុ។
ដប់ម្បាំឆ្នំ។

ឥ

ូវសនោះខាុំមានអាយុស្គមេិបឆ្នំ

សហើយខាុំមានក្ូនម្បាំ្ក្់

ខាំុបានសរៀបក្ខរសៅអាយុ

បតីរបេ់ខុំបា
ា នសធ្ាើក្ខរ

យងលំបាក្សៅផ្ស្េសដើមបី្ល
ដ ់នូវសេបៀងអាហ្វរនិងម្បាក្់េម្មាប់សយើង។ ខាំុចង់ជួយរក្ម្បាក្់ចំណូល
បផ្នថមសទៀតម្បផ្ហលជាចិញ្ចឹមទឬមាន់និងលក្់េុត

បុផ្នតខំុម
ា ិនអាចទទួលបានម្បាក្់ក្មចី។

ខាំុអាច

ទទួលបានក្ខរងារសៅសរាងចម្ក្ក្នុងទីម្ក្ុងមួយ បុផ្នតស្រេតីផ្ដលបានផ្ទលេ់បូរ្ទ
ត ោះសម្ចើន និង ក្ខរងារអាច
ទទួលបានក្ខរចប់រ ំសលាភ។

ខាំុអាចសមើលផ្ែទំក្ូនរបេ់ស្រេតីអនក្មានមានក្់

និងស្គនក្់សៅក្នុង្ទោះរបេ់

ោត់ វាមិនបានម្បាក្់ចំនូលសម្ចើនដូចជាក្ខរសធ្ាើក្ខរងារខាងសម្ៅសទបុផ្នតវានឹងមានេុវតថិភាពជាង។ បុផ្នត
សតើអនក្ណានឹងសមើលផ្ែក្ូនរបេ់ខំុ?ា

ក្រណីេិក្ាទី១គ្ឺជាសរឿងម្បឌិតបុផ្នតវាបានចប់យក្ទម្មង់ធ្មាតាមួយម្នស្រេតីអាេុីខាងតបូង។

្ង

បានមក្ពីតំបន់ជនបទមិនអាចបញ្ចប់ក្ខរេិក្ារបេ់្ងសហើយមានក្ូនជាសម្ចើន និងមិនអាចសៅចូ ល
រួមបានសពញសលញសៅក្នុងសេដឋក្ិចចខណៈផ្ដលម្តូវសធ្ាើក្ខរងារម្គ្ួស្គរ

សោយោានម្បាក្់ផ្ខនិងក្ខរងារ

ផ្ែទំក្ុមារ។

ក្ខរអប់រ ំអាចជាផ្្នក្មួយសដើមបីសលើក្ក្ំពេ់ក្ខរយល់ដឹង

ម្នក្ខរពាបាលគ្ំនិតទុចចរ ិតនិងអាច្តល់នូវ

ជំ្ញនិងបទពិសស្គធ្ផ្ដល្តល់នូវក្ខរជម្មុញចិតតស្គស្រេតេម្មាប់មនុេេមានក្់សដើមបីសធ្ាើេក្មាភាពណា
មួយ។

ម្បេិនសបើស្រេតីមានក្់ដឹងគ្ំរវូ ិជជមានឬមានក្ខរោំម្ទពីេហគ្មន៍មួយ

ប្ទប់មក្្ងនឹងមាន

អារមាណ៍ថាមានេិទិអ
ធ ំណាចសលើជីវ ិតរបេ់្ងក្ខន់ផ្តសម្ចើន។ លទធ្លផ្ដលចង់បានគ្ឺសដើមបីឱយមាន
េមតថភាពក្នុងក្ខរសធ្ាើេក្មាភាពក្នុង្មផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
សគ្បាន (ទីភានក្់ងារ)។
េមភាពសយនឌ័រនិងក្ខរពម្ងឹងេិទិធអំណាចគ្ឺជាេិទធស្រេតីម្គ្ប់រប
ូ សៅក្ម្មិតបុគ្ាលក្ខរ្តល់អំណាចមាន
ន័យថាស្រេតីមានក្់នឹងមានឱក្ខេស្េងោនសៅក្នុងជីវ ិតផ្ដលមិនដូសចនោះសទនឹងម្តូវអវតតមាន។
ឱក្ខេសលើក្ស

្ងមាន

ើងនូវេំសលងរបេ់្ងសដើមបីចូលរួម

សៅក្នុងដំសណើរក្ខរនសយបាយនិងក្ខរចូលរួម
យងេក្មាសៅក្នុងដំសណើរក្ខរបសងកើតសោលនសយបាយ និងក្ខរអនុវតតន៍សៅក្នុងម្បព័នម្ធ បជាធ្ិបសតយយ
ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចពិតម្បាក្ដគ្ឺ្តល់នូវជាទីភានក្់ងារមួយដល់ស្រេតី ផ្ដលអាចឲ្យ្ងមានេមតថភាព

ក្នុងក្ខរសធ្ាើក្ខរេសម្មចចិតតអំពីជីវ ិតរបេ់្ងនិងសធ្ាើឲ្យពួក្សគ្េសម្មចបាននូវសោលបំណង និងេសម្មច
បាននូវលទធ្លផ្ដលចង់បានោានឥទធិពលឬក្ខរភ័យខាលចខាងសម្ៅណាមួ យ។
សនោះគ្ឺជាក្ខរេំខាន់េម្មាប់ស្រេតីសៅក្ម្មិតបុគ្ាល។ ទីភានក្់ងារជំរញ
ុ ស្រេតីសដើ មបីយក្ឈ្នោះម្បព័នធគ្ុណវ ិបតតិ
េងាមសដើមបីេសម្មចនូវអាីផ្ដលជាម្បសភទ ម្នក្ខរងារឬអាជីវក្មាផ្ដល្ងចង់សធ្ាើស្ោះថាសតើ្ងចង់សរៀប
ក្ខរសតើ្ងចង់បានក្ូនបុ្ាន្ក្់ ថាសតើបានឬមិនបានសបើ្ងចង់ក្ខលយសៅជាេក្មាជនសៅក្នុងនសយ
បាយ។ល។
ម្បេិទិភា
ធ ពក្នុងក្ខរ្តល់េិទិធអំណាច្តល់្លជាវ ិជជមានជាសម្ចើនសៅសលើជីវ ិតរបេ់ស្រេតី។ វាអាចបញ្
ជ ក្់
ថាស្រេតី:
» មិនទទួលរងនូវអំសពើហិងា
» ម្គ្ប់ម្គ្ងសលើេិទិ្
ធ ូវសភទនិ
ល
ងក្ខរបនតពូជរបេ់ពួក្សគ្
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» េំស

ងរបេ់ពួក្សគ្អាចទទួលបាននឹងស្គតប់ ឮ

» មានក្ខរចល័តសេដឋក្ិចចនិងេងាម
» មានេមតថភាពសធ្ាើជាមាចេ់និងម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយេក្មាហិរញ្ា វតថុ
» ម្គ្ប់ម្គ្ងសលើម្បាក្់ចំណូលផ្ទទល់របេ់ពួក្សគ្
ក្ខរស្ស្គវម្ជាវបានបងាាញថា

ម្បេិនសបើស្រេតីម្តូវបានពម្ងឹងអំណាចតាមរយៈក្ខរងារ

ម្ក្ុមម្គ្ួស្គរជា

ធ្មាតាតូចជាងមុន,មានជីវភាព និងមានក្ខរអប់រ ំលែម្បសេើរជាងមុន។ ម្បេិនសបើស្រេតីមានអម្តាអក្ារភាព
ខពេ់ជាងមុននិងអម្តាស្គយក្ូនទប,ប្ទប់មក្ម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍ទូសៅ នឹងមានអម្តាមរណភាព
ទរក្ទប។ស្រេតីផ្ដលមានក្ខរអប់រទ
ំ ទួលបានឱក្ខេ សដើមបីជាផ្្នក្មួយសៅក្នុងស្េុក្មួយ្ងផ្ដរផ្ដល
ជាក្មាលំងពលក្មាសៅទូទំងពិភពសលាក្ ដូសចនោះក្ខររួមចំផ្ណក្ក្នុងក្ខរចូលរបេ់្ងជាេមូហភាព និ ង
ក្ខរអភិវឌឍន៍េងាម។
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ក្រណីេិក្ា ២ Case Study 2.
សតើ Atefeសធ្ាើដូចសមតចសដើមបីបសងកើនម្បាក្់ចំណូលរបេ់ក្េិក្រក្នុងស្េុក្និងស្រេតីក្ុង
ន ភូមិ? How Atefe

boosted the income of local farmers and village women7

ស្ាោះរបេ់ខំុគ្
ា ឺ Atefe Mansoori ពីម្បសទេអាហាហ្វានីស្គថន។ ខាំុមាន
អាយុ៥២

ឆ្នំនិងជា្យក្ម្នម្ក្ុមហុនមូេីម
ល អាប់ឌុលឡាផ្ដលផ្ក្

ម្ចននិងក្ខរ្ំសចញរសមៀត។សៅសពលផ្ដលខាំុបានចប់ស្តើមម្ក្ុមហុន
របេ់ខំុា

ក្េិក្រមិនបានគ្ិតថា

ខាំុអាចសោោះស្ស្គយអាជីវក្មាសនោះ

សោយស្គរផ្តខាំុជាស្រេតីមានក្់ សហើយសនោះ មិនផ្មនជាក្ខរងាររបេ់ស្រេតី។
សៅសពលផ្ដលខាំុបានចប់ស្តើមសធ្ាើក្ខរសដើមបីដំសណើរក្ខរ និងក្ខរ្ំសចញរសមៀតសៅក្ខន់ទី្ារ
អនតរជាតិ ក្េិក្រ និងអនក្្លិត រសមៀតមិនចង់្តល់រសមៀតពួក្សគ្ឱយខាំុ សម្ពាោះពួក្សគ្គ្ិតថាខាំុជា
ស្រេតីទន់សខាយ មានក្់ ក្នុងក្ខសធ្ាើអាជីវក្មាសនោះ។
សោយមានជំនួយពីបីដរបេ់ខំុន
ា ិងេមាជិក្ម្គ្ួស្គរខាំុ ខាំុក្៏បានអងាុយចុោះជាមួយ នឹងអនក្្លិត
រសមៀត និងបានពនយល់ថា ខាំុមានចំសណោះដឹង មានបទពិសស្គធ្មួយចំនួន និងមាន េមតថភាព
ក្នុងក្ខរសបើក្អាជីវក្មាសនោះ។

ខាំុបានធា្ចំសពាោះពួក្ោត់ថាពួក្ោត់

នឹងមិនទទួលរងក្ខរ

ខាតបង់ សទម្បេិនសបើពួក្ោត់ោក្់ក្ខរទុក្ចិតតរបេ់ពួក្ោត់សៅសលើខំុ។
ា
ប្ទប់ពីក្ខរពិភាក្ា
ជាសម្ចើន បតីម្បពនធរបេ់ក្េិក្ររសមៀតមួយចំនួនបានយល់ម្ពមសធ្ាើក្ខរជាមួយខាំុសដើមបី

ស្គក្

លបងថាសតើខំុមា
ា នេមតថភាពក្នុងក្ខរសោោះស្ស្គយអាជីវក្មាសនោះ។
ប្ទប់មក្ ខាំុបានសៅបញ្ុច ោះបញ្ូច លស្រេតីឱយសធ្ាើក្ខរជាមួយខាំុ។ សៅក្នុងភូមិរបេ់ខំុា ស្រេតីមិនម្តូវ
បានសម្បើសដើមបីសធ្ាើក្ខរសៅខាងសម្ៅ្ទោះ។ ខាំុបាននិយយសៅក្ខន់ ស្គាមីនិងេមាជិក្ស្េងសទៀត
ម្នម្ក្ុមម្គ្ួស្គររបេ់ពួក្សគ្ និងបានពនយល់អំពីអតថម្បសយជន៍ម្នក្ខរសធ្ាើក្ខរងារសៅសម្ៅ្ទោះ។
ខាំុបានម្បាប់បីរត បេ់ពួក្សគ្ថា:

«ម្បពនធនិងក្ូនស្េីរបេ់អនក្នឹងបានទទួលម្បាក្់សដើមបីបសងកើន

ម្បាក្់ចំណូលក្នុងម្គ្ួស្គរនិងក្ផ្នលងផ្ដលស្រេតីសធ្ាើក្ខរសនោះគ្ឺមានផ្ត ស្រេតីទំងអេ់ "។ ប្ទប់ ពី
មនុេេជាសម្ចើនមានក្ខរេនទ្ ជាមួយនឹងម្ក្ុមម្គ្ួស្គរ ពួក្សគ្បានម្ពមសម្ពៀងោនក្នុងក្ខរសធ្ាើ
ក្ខរជាមួយខាំុ។ ឥ
ខលួនសគ្ផ្ទទល់។

ូវសនោះភាគ្សម្ចើនម្នពួក្សគ្ គ្ឺជាពាណិជជក្រនិងដំសនើរក្ខរម្ក្ុមហុនសោយ

សទោះបីជាសមើលស

េំណាក្់ស្គេ្ម្ជុលនិយមផ្ដរ
សបាោះបង់វាសចលស

ើយ

ើញយងដូសចនោះក្៏សោយ

ក្៏សៅមានក្ខរគ្ំរាមេមាលប់ពី

ផ្តសទោះបីជាមានបញ្
ា ម្បឈ្មជាសម្ចើនក្៏ខំុម
ា ិនម្ពម

សម្ពាោះខាំុដឹងថាវ ិធ្ីផ្តមួយគ្ត់សដើមបីលុបបំបាត់អំសពើហិងាសលើស្រេតីគ្ឺ

សដើមបីជួយស្រេតីក្ខលយសៅជាឯក្រាជយសេដឋក្ិចចនិងក្ខរ្ដល់អំណាចសអាយស្រេតី។.
14

7

UN Women, “From where I stand: Atefe Mansoori”, 9 March 2016. Available from http://www.unwomen.org/en/news/
stories/2016/3/from-where-i-stand-atefe-mansoori.
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ជាមួយនឹងសរឿងសនោះសៅក្នុងចិតត ខាំុបានសធ្ាើក្ខរយងលំបាក្ និងជួបក្ខរលំបាក្ជាសម្ចើន សដើមបីជួយ ស្រេតីក្ុនង
ក្ខរសរៀនអំពីក្ខរងារនិងរក្ម្បាក្់ចំណូលបានសោយបានមក្ពីសធ្ាើក្ខរងារសនោះ។ ស្រេតីគ្ឺជាអនក្ដឹក្្ំផ្ដល
មានឥទធិពល និងជាអនុភាពម្នក្ំសណើនសេដឋក្ិចច។

ក្ខរចូលរួមរបេ់ស្រេតីសៅក្នុងដំសណើរក្ខរសេដឋក្ិចច

ជាតិផ្ដលមាន្លវ ិជជមានសលើសេដឋក្ិចចេងាមេម្មាប់បណា
ត ម្បសទេ

ផ្ដលមានទំ្ក្់ទំនងោន។ក្ខរ

េិក្ាជាសម្ចើនបានគ្ណ្ពី្លវ ិជជមានសៅសលើសេដឋក្ិចចរបេ់ម្បសទេ
ស

សោយស្គរផ្តមានក្ខរសក្ើ ន

ើងគ្ួរឱយក្ត់េមាាល់របេ់ស្រេតីសៅក្នុងក្ផ្នលង

សធ្ាើក្ខរ។ ឧទហរណ៍ម្បេិនសបើគ្មាលតរវាងក្មាលំង ពលក្មាម្បុេស្េីម្តូវបាន ក្ខត់បនថយ ្លិត្លក្នុង
ស្េុក្េរុប(GDP)អាចសក្ើនស

ើងសម្ចើនដងសៅក្នុងម្បសទេស្េងោន។ តុលយភាពសយនឌ័រនឹងបផ្នថម៥ ភាគ្

រយេម្មាប់ េហរដឋអាសមរ ិក្ ១២ភាគ្រយសៅម្បសទេអារាប់ ៣៤ ភាគ្រយសៅស្េុក្សអេុីប និង ៩ ភាគ្
រយដល់

្លិត្លក្នុង ស្េុក្េរុបរបេ់ជបុន។ ក្មាលំងពលក្មាបញ្ូច លោនជាមួយនឹងស្រេតីសៅបចចឹម

ម្បសទេ និងអាហ្វហាិក្ខាងសជើងនឹងបសងកើនម្បាក្់ចំណូលក្នុងម្គ្ួស្គរជាមធ្យម ២៥ ភាគ្រយ។
សម្ៅពីក្ខររួមចំផ្ណក្សេដឋក្ិចចតាមផ្បបម្បម្ពណី

ភាគ្សម្ចើនម្នស្រេតីសៅទូទំងពិភពសលាក្ម្តូវបានចូល

រួមសៅក្នុងក្ខរងារ unremunerated ្ងផ្ដរ។ សហតុសនោះសហើយ ម្គ្ប់ សោលនសយបាយទំងអេ់ម្តូវសលើក្
ក្មពេ់ចំសពាោះ

ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចសេដឋក្ិចចរបេ់ស្រេតី្ងផ្ដរ

ស្ោះម្តូវសោោះស្ស្គយអំពីក្ខរចូល

រួមចំផ្ណក្យងេំខាន់សៅក្នុងម្គ្ួស្គររបេ់ពួក្សគ្និងម្គ្ួស្គរផ្ដលទក្់ទងនឹងសរឿងសនោះ
បំណងសដើមបីធា្ឱយបាននូវក្ខរទទួលស្គាល់

ក្ខន់ផ្ត

ម្បសេើរស

ក្នុងសោល

ើងនិងក្ខរ្តល់េំណងេម្មាប់ ក្ខរ

ចូលរួមចំផ្ណក្របេ់ពួក្សគ្។
ក្ខរចូលរួមរបេ់ស្រេតីមានក្ម្មិតទប សៅក្នុងេក្មាភាពរក្ម្បាក្់ចំណូល គ្ឺវាអាចបណា
ដ លឱយបាត់បង់
ក្ខរអភិវឌឍសេដឋក្ិចចចុោះសៅដល់៣០ ភាគ្រយម្ន្លិត ្លក្នុងស្េុក្េរុប ។ សៅក្នុងតំបន់អាេុី បាេុី
ហាិក្បានរារាំងស្រេតី មិនឱយចូលរួមក្នុងក្មាលំងពលក្មា ផ្ដលមានេក្ខតនុពលម្នក្ខរបងកឱយមានក្ខរខាត
បង់ម្បចំឆ្នំម្បមាណ ៨៩ ពាន់លានដុលាលរអាសមរ ិក្សៅក្នុងតំបន់សនោះ។8
អាីផ្ដលម្តូវសធ្ាើ Something To Do
ក្នុងចំសណាមមិតតភក្ដិរបេ់អនក្ឬបុគ្ាលសមើលសៅក្នុងបញ្
ា ដូចខាងសម្ក្ខមសនោះ
• សៅក្នុងលក្ាខណាម្នអនក្តំណាងជាស្រេតីសៅក្ម្មិតថានក្់មូលោឋននិងថានក្់ជាតិ

សតើវ ិេ័យណាមួយផ្ដលស្រេតីសៅក្នុង

ម្បសទេរបេ់អក្
ន ក្ំពុងសធ្ាើបានលែជាងសគ្? សតើវ ិេ័យណាមួយផ្ដលពួក្សគ្សៅសខាយ?

• សបើសយងតាមេនទេេន៍របេ់ UNDP សយនឌ័វ ិេមភាព សតើសៅក្នុងម្បសទេរបេ់អនក្មានស្គថនភាពដូចសមតចផ្ដរ?
ពិសម្ោោះសយបល់: http: //hdr.undp.orglenlcontentlgender-inequality-index-gii- មានវ ិស្គលភាពក្នុងក្ខរអភិវឌឈន៏
ឬអត់? ម្បេិនសបើមានផ្មន, សតើសធ្ាើដូចសមតច?

8

8

ESCAP, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2007: Surging Ahead in Uncertain Times (Bangkok, 2007).
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២.២ ក្ខរពម្ងឹងេិទិអ
ធ ំណាចរបេ់ស្រេតីនិងសោលសៅអភិវឌឍន៍
ម្បក្បសោយចីរភាព 2.2 Women’s empowerment and the

Sustainable

Development Goals

ក្មាវ ិធ្ីសោលសៅអភិវឌឍន៍ម្បក្បសោយចីរភាពសនោះមានសោលសៅជាេក្លផ្ដលមានតុលយភាពវ ិមាម្ត
បរ ិស្គថនេងាមនិងសេដឋក្ិចចម្នក្ខរអភិវឌឍ ម្បក្បសោយនិរនតរភាព។ សោលសៅអភិវឌឍន៍ម្បក្ប សោយ
ចីរភាពជំនួេសោលសៅអភិវឌឍន៍ េហេេវតេរ ៍ផ្ដលបាន្ំមក្ នូវេក្មាភាពជាេក្លដំបូងសៅជុំ
វ ិញរសបៀបវារៈទី១៥ឆ្នំ សដើមបីលុបបំបាត់ភាពម្ក្ីម្ក្ធ្ៃន់ធ្ៃរនិងភាពអត់ឃ្លលននិងបានស

ើញក្ខររ ីក្ចសម្មើ ន

សៅក្នុងវ ិេ័យេំខាន់មួយចំនួនដូចជាក្ខរក្ខត់បនថយភាពម្ក្ីម្ក្ ក្ខរទទួលបានទឹក្សម្បើម្បាេ់ ក្ខរចូ ល
សរៀនបឋមេិក្ាបានសក្ើនស

ើង និងក្ខរក្ខត់បនថយអម្តាមរណភាពក្ុមារ។ សៅផ្តមានចស្លោះម្បសហ្វង

ជាសម្ចើនសៅក្នុងវ ិេ័យជាសម្ចើន។ ឧទហរណ៍ក្ខរក្ខត់បនថយភាពម្ក្ីម្ក្ផ្ដលមានម្បាក្់ចំណូលមិនបាន
្ំឱយមានក្ខរក្ខត់បនថយក្នុងវ ិេមភាព សយងតាមរបាយក្ខរណ៍គ្មាលតសយនឌ័រសៅទូទំងពិភពសលាក្
ឆ្នំ ២០១៥ ចប់តាំងពីឆ្នំ២០០៦ ផ្ដលជាម្តីមាេមួយផ្ដលមានក្មាលំងពលក្មាចូលរួម ចំនួនពាន់លាន
្ក្់ម្នស្រេតី បុផ្នតម្បាក្់ផ្ខម្បចំឆ្នំេម្មាប់ស្រេតីឥ
ដប់ឆ្នំមុន។

ូវមានចំនួនទឹក្ម្បាក្់ សេាើនឹងចំនូលរបេ់បុរេក្ខលពី

សោលសៅអភិវឌឍន៍ម្បក្បសោយចីរភាពសនោះបានបនតក្ខរម្បយុទធផ្ដលមានអាណតតិសដើមបី

សោោះស្ស្គយបញ្
ា

ម្នភាពម្ក្ីម្ក្និងនិរនតរភាពម្នក្ខរអភិវឌឍបញ្ូច លោនបផ្នថមសទៀតដូសចនោះោាននរណា

មានក្់ម្តូវបានបំ សភលចសចលស្ោះសទ។
ក្ខរសផ្ទតតអារមាណ៍សលើេមតថភាពសយនឌ័រ

និងក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចគ្ឺម្តូវបានសោោះស្ស្គយយស្គរផ្ត

មានក្ខរផ្ទលេ់បូរជាសម្ចើ
ត
នផ្ដលម្តូវបានសធ្ាើស

ើងសៅក្នុងចាប់បទោឋនេងាម និងវបបធ្ម៍ និងក្ខរអនុវតតន៍

សេដឋក្ិចចនិងនសយបាយ។ សោលសៅសនោះម្តូវបានបម្មុងទុក្សដើមបីផ្ណ្ំេក្មាភាព របេ់ម្បជាជាតិ
្្និងជាចំនុចចប់ស្តើមផ្ដលជំរញ
ុ ដល់ក្ខរ្តល់អំណាច

និងេមភាពសយនឌ័ររបេ់ស្រេតីសៅឆ្នំ

២០៣០។ សៅសពលជាមួយោនសនោះផ្ដរក្ិចចម្ពមសម្ពៀងជាេក្លេតីពី សោលសៅអភិវឌឍន៍ម្បក្បសោយ
ចីរភាពផ្ដលម្បក្ខន់ខាជប់នូវក្ខរោក្់បញ្ូច ល នូវក្ខរអនុវតតសោលក្ខរណ៍ម្គ្ប់សោលសៅទំងអេ់ ដូសចនោះ
សហើយក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតីម្តូវបានចត់ទុក្ជាផ្្នក្មួយក្នុងផ្្នក្ទំងពីរផ្ដលជាសោលបំណង
េំខាន់និងជាផ្្នក្េំខាន់មួយម្នដំសណាោះស្ស្គយរួម។
ម្បអប់១ សោលសៅ SDG ៥ េមភាពសយនឌ័រ និងក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតី - និងសក្ាងស្េីទូសៅ
ម្តូវបានសផ្ទតតសៅសលើបញ្
ា សយនឌ័រេម្មាប់េមភាពសយនឌ័រនិងក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់ស្រេតី។ សោលសៅចមបង
របេ់វាគ្ឺមានដូចខាងសម្ក្ខម៖
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៥.១

ក្ខរបញ្ចប់រាល់ទម្មង់ម្នក្ខរសរ ើេសអើងម្បឆ្ំងនឹងស្រេតី និងសក្ាងស្េីទំងអេ់សៅម្គ្ប់ទីក្ផ្នលង។

៥.២

ក្ខរលុបបំបាត់នូវរាល់ទម្មង់ម្នអំសពើហិងាសលើស្រេតី និងសក្ាងស្េីទំងអេ់សៅក្នុងវ ិេ័យស្គធារណៈ និងឯក្
ជនរួមទំងក្ខរជួញដូរ មនុេេ និង្លូវសភទ និងក្ខរសក្ងម្បវ ័ញ្ចតាមម្បសភទស្េងសទៀត។

៥.៣ ក្ខរលុបបំបាត់ក្ខរអនុវតតន៍ទំងឡាយផ្ដលបងកសម្ោោះថានក្់ដល់ ក្ុមារ ក្ខរ បងាំឱយសរៀបក្ខរសៅវយ័សក្ាង និង
ក្ខរផ្ទតច់ពូជស្រេតី។
៥.៤

ទទួលស្គាល់ និងឲ្យតម្មលក្ខរផ្ែទំ និងក្ខរងារក្នុងស្េុក្ោានម្បាក្់ផ្ខតាមរយៈក្ខរ្តល់សេវាស្គធារណៈ
សហោឋរច្េមព័នធ

៥.៥
៥.៦

និងសោលនសយបាយោំពារេងាមនិងក្ខរសលើក្ក្មពេ់ក្ខរទទួលខុេម្តូវផ្ដលបាន

ផ្ចក្រ ំផ្លក្យងេមរមយសៅក្នុងម្គ្ួស្គរ និងេងាម។

ធា្ឲ្យបាននូវក្ខរចូលរួមយងសពញសលញ និងមានម្បេិទធភាព និង្តល់ឱក្ខេសេាើោនេម្មាប់ភាពជា
អនក្ដឹក្្ំសៅម្គ្ប់ក្ម្មិតក្ខរសធ្ាើសេចក្តីេសម្មចក្នុងជីវ ិតនសយបាយសេដឋក្ិចចនិងស្គធារណៈ។
ធា្ក្ខរចូលរួមជាេក្លសដើមបីេុខភាពបនតពូជ

និងេិទិប
ធ នតពូជដូចបានម្ពមសម្ពៀងោនក្នុងក្ខរនុសលាម

តាមក្មាវ ិធ្ីេក្មាភាពម្នេននិេីទអនតរជាតិេីព
ត ីម្បជាជន

និងក្ខរអភិវឌឍន៍

និងសវទិក្ខទីម្ក្ុងសបក្ខំង

េម្មាប់ក្ខរពិនិតយេក្មាភាពនិងលទធ្លម្នេននិេីទរបេ់ពួក្សគ្។
៥.a

សធ្ាើក្ំផ្ណទម្មង់សដើមបី្តល់នូវេិទិសធ េាើោនក្នុងសេដឋក្ិចច ម្ពមទំងស្រេតីក្ុងភាពជាមា
ន
ច េ់ និងក្ខន់ក្ខប់សលើដី និង
ទំរង់ដម្ទសទៀតម្នម្ទពយេមបតតិ សេវាក្មាហិរញ្ា វតថុ
ចាប់ជាតិ។

៥.b

មរតក្និងធ្នធានធ្មាជាតិសៅក្នុងក្ខរអនុសលាមតាម

បសងកើនក្ខរសម្បើម្បាេ់ម្បព័នប
ធ សចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ ពត៏មាន សដើមបីសលើក្ក្មពេ់ក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់
ស្រេតី។

៥.c

អនុម័តនិងពម្ងឹងសោលនសយបាយ

និងចាប់ម្បតិបតតិេម្មាប់ក្ខរសលើក្ក្មពេ់េមភាពសយនឌ័រនិងក្ខរ

ពម្ងឹងេិទិអ
ធ ំណាចរបេ់ស្រេតីនិងសក្ាងស្េីទូសៅសៅម្គ្ប់ក្ម្មិតទំងអេ់។

អាីផ្ដលម្តូវសធ្ាើ Something To Do
ក្នុងចំសណាមមិតតភក្ដិរបេ់អនក្ឬបុគ្ាលចូរម្ក្សលក្សមើលបញ្
ា ដូចខាងសម្ក្ខម៖

• សៅក្នុងលក្ាខណាម្នក្ខរបំសពញសោលសៅអភិវឌឍន៍េហេេវតេរ ៍

សតើម្បសទេរបេ់អនក្សធ្ាើដូចសមតច

ខលោះ? ពិសម្ោោះសយបល់ជាមួយ: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx

• ក្ត់ម្តានូវបញ្
ា ម្បឈ្មនិងឱក្ខេផ្ដលម្បសទេរបេ់អនក្អាចជួបម្បទោះខណៈសពលផ្ដលេសម្មច
បាននូវ សោលសៅអភិវឌឍន៍េហេេវតេរ ៍។
› ក្ំណត់ធាតុ សផ្ទតតសលើសោលបំ ណងសដើ មបីេសម្មចបាននូ វ សោលសៅអភិ វឌឍន៍ េហេេវតេរ ៍សៅក្នុងម្បសទេរបេ់អនក្។.
ចំណាំ• សោលសៅអភិវឌឍន៍េហេេវតេរ ៍ (២០០០-២០១៥) គ្ឺជាក្ខរសបតជាាចិតតមួយរបេ់អងាក្ខរេហម្បជាជាតិសដើមបីបសងកើតេនតិភាពនិង
ក្ំសណើនសេដឋក្ិចចេក្លផ្ដលមានេុខភាពលែសោយសផ្ទតតសលើបញ្
ា ធ្ំដូចជាភាពម្ក្ីម្ក្ េុខភាពក្ុមារ ្តល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតីនិង
សក្ាងស្េី បរ ិស្គថនស្គែត ម្បក្បសោយនិរនតរភាព ជំងឺ និងក្ខរអភិវឌឍ។ សោលសៅអភិវឌឍន៍ េហេេវតេរ ៍មានចំនួនម្បាំបីសោលសៅ។

២.៣ ពត៌មានវ ិទាេម្មាប់ជួយពម្ងឹងអំណាចដល់ស្រេតី ICT for

women’s empowerment
ដូចផ្ដលសយើងបានស

ើញ សោលសៅេនូលមួយម្ន សោលសៅអភិវឌឍន៍ េហេេវតេរ ៍៥ គ្ឺក្ខរសម្បើម្បាេ់ប

សចចក្វ ិទាពត៌មានសដើមបីសលើក្ក្មពេ់ក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់ស្រេតី។
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យងេំខាន់សៅក្នុងក្ខរធា្េមភាពសយនឌ័រនិងក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចសយនឌ័រ។ ក្ខរសម្បើម្បាេ់បសចចក្វ ិទា
គ្ម្គ្មន៍ពត៌មាន

អាច្ដល់អំណាចដល់ស្រេតីក្ុងក្ខរទទួ
ន
លបាននូវេំស

ងរបេ់ពួក្សគ្ក្នុងេហគ្មន៍

ជាតិ និងក្ម្មិតអនតរជាតិ។ វ ិេ័យពត៌មានវ ិទាអាចជួយស្រេតីក្ុងក្ខរបសងក
ន
ើតលំហនិងភានក្់ងារផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្។បសចចក្វ ិទាពត៌មានអាចជួយស្រេតីឱយទទួលបាននូវស្គថនភាពលែម្បសេើរជាងមុន

សៅក្នុងេងាមរបេ់

ខលួន និងសម្ជើេយក្វ ិជាជជីវៈសយងតាមជសម្មើេផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្។ វ ិេ័យពត៌មានវ ិទាមិនម្តឹមផ្តជួយ
សដើមបីឲ្យេសម្មចបាននូវ

សោលសៅអភិវឌឍន៍េហេេវតេរ ៍៥ស្ោះសទ

បុផ្នតវាក្៏ជាឧបក្រណ៍ដ៏េំខាន់មួយ

ផ្ដលអាចជួយឲ្យេសម្មចបាននូវ សោលសៅអភិវឌឍន៍េហេេវតេរ ៍ស្េងសទៀត។

ក្រណីេិក្ាទី ៣ Case Study 3.
យុទធ្ក្ខរអក្ារក្មាឌីជីែលេម្មាប់ស្រេតី The Women’s Digital Literacy Campaign9
យុទធ្ក្ខរអក្ារក្មាឌីជីែលេម្មាប់ស្រេតី្ល
ត ់ក្ខរបណុត ោះបណា
ត លផ្្នក្មូលោឋនម្គ្ឹោះពត៌មានវ ិទាដូចជាក្ខរសរៀន
ពីរសបៀបសម្បើម្បាេ់ក្ុំពយូទ័រ ស្ាើអុីផ្មល និងក្ខរទំ្ក្់ទំនងជាមួយម្ក្ុមម្គ្ួស្គរ ឬមិតតភម្ក្័តាមអនឡាញ។ សនោះគ្ឺ
ជាគ្សម្មាងរួម ម្នេហភាពទូរគ្ម្គ្មន៍អនតរជាតិ (ITU) និង អងាក្ខរ Telecentre.org ផ្ដលវាបានសធ្ាើក្ខរ
បណុត ោះបណា
ត លដល់ស្រេតីោានជំ្ញជាងមួយលាន្ក្់រច
ួ សៅសហើយមក្ពីទូទំងពិភពសលាក្។ យុទធ្ក្ខរសនោះ
បានទទួលស្គាល់ថាេម្មាប់ស្រេតីជាសម្ចើនសៅក្នុងម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍សៅជុំវ ិញពិភពសលាក្ ក្ងាោះនូវអក្ារក្មា
ឌីជីែលជាមូលោឋនផ្ដលសធ្ាើឲ្យរាំងេទោះក្ំសណើនសេដឋក្ិចចផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្

និងសធ្ាើឲ្យពួក្សគ្ោានឪក្ខេ

សពញសលញក្នុងក្ខរបសញ្ចញពីេក្ខតនុពលសពញសលញរបេ់ពួក្សគ្។
ជាមួយនឹងក្ខរបណុត ោះបណា
ត លសៅក្នុង

២០,០០០

មជឈមណាលទូរគ្ម្គ្មន៍ស្រេតីមានក្់អាចសដើរចូលសៅ

មជឈមណាលណាមួយក្៏បានសហើយសដើរសចញជាមួយនឹងចំសណោះពត៌មានវ ិទាថានក្់មូលោឋន។ ពួក្សគ្ទទួលបាន
ជំ្ញសដើមបីផ្េាងរក្ពត៌មាន តភាជប់ជាមួយេហគ្មន៍ោំម្ទ និងសធ្ាើឱយម្បសេើរស
សគ្។

ើងនូវជីវភាពរេ់សៅរបេ់ពួក្

េមាារៈបណុត ោះបណា
ត លជាសម្ចើនអាចសម្បើបានសដើមបីបងាាញថាសតើពត៌មានវ ិទាអាចជួយអាីខលោះសដើមបីោំម្ទ

ដល់េក្មាភាពសេដឋក្ិចចដូចជា េិបបក្មាសោយម្ដ ក្េិក្មាសទេចរណ៍ និង្លិត្លក្េិក្មា។
ស្រេតីមួយចំនួនម្តូវបានបណុត ោះបណា
ត លជាម្គ្ូបសងាាល

សដើមបីជួយដល់ម្បជាជនស្េងសទៀតផ្ដលរងសោយក្ខរ

សរ ើេសអើងសភទ អាយុ ភាពម្ក្ីម្ក្ ឬពិក្ខរភាព។ េមតថភាពទំងអេ់សនោះបានរួមចំផ្ណក្ដល់ក្ខរពម្ងឹងេិទិធ
អំណាចរបេ់ស្រេតី។
មជឈមណាលទូរគ្ម្គ្មន៍និមួយៗសផ្ទដតេំខាន់
៥០្ក្់ សហើយម្បព័នធឌីជីែលឥ
ពីទូទំងពិភពសលាក្។

9

សដើមបីជួយដល់ស្រេតីផ្ដលជួបក្ខរលំបាក្យងសហ្វចណាេ់

ូវសនោះម្តូវបានសគ្ចត់ទុក្ជាផ្្នក្ដ៏េំខាន់មួយេម្មាប់ស្រេតីរាប់លាន្ក្់ មក្

ITU programmes for women and girls. Available from http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-andGirls/Pages/ Women-and-Girls.aspx.
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Related links:
Telecentre

Facebook page:

https://www.facebook.com/telecentrewomen/info?tab=page_info. Video of

the

of

Padilla,

story

Myrna

a

Filipino

woman helped

by

the

programme:

https://www.youtube.com/watch?v=ELxA9KTz0Sg. 21

ស្គក្លបងខលួនឯង Test Yourself
• ការផ្ត

់អាំណាចគឺជ្ញអវី?

• ផហតុអីបា
វ នជ្ញទាាំងបុរសនិងស្តសតីត្តូវការការចូ
• ផតើ ICT អាចជ្ួយផ

ើក្ក្មពស់ការផ្ត

រួមផៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ?

់សិទិធអាំណាចត្តមរផបៀបណា?

• ផតើអនក្ដឹងថាបចចបបននផនេះមានក្នុងការផត្បើត្បាស់ ICT ផដើមបីផ
ដ

ើក្ក្មពស់ការផ្ត

់អាំណាច

់ស្តសតីចដរឬផទ?

ស្គរគ្នលឹោះ Key Messages
• ក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចស្រេតីជាដំសណើរក្ខរម្នក្ខរសធ្ាើឱយស្រេតីសដើមបីយក្ក្ខរម្តួតពិនិតយម្នជីវ ិតរបេ់ខួន។
ល
• ផនេះបានជ្ាំរញ
ុ ការផ្ត
ចដ
ផ្ត

់អាំណាចដ

ការណ្៍ននការោក្់បញ្ូច

គន,

ការអភិវឌ្ឍត្តូវចតធានាថាគាននរណាមានក្់ត្តូវបានចាក្ផចញផៅពីផត្កាយ។ SDG 5
់នូវការផតតតអារមាណ្៍ពិផសសមួយក្នុងការផ

សិទិធអាំណាចដ

បផងកើនការយ

ើក្ក្មពស់សមភាពផយនឌ្័រនិងការផ្ត

់

់ស្តសតី។

• អាចអនុញ្ញតឱ្យមានការផ្ត
់ដឹងអាំពីការផ្ត

ផ្ារជ្ញមួយអនក្

12

់ស្តសតីផោយផធវើត្តមផគ

់ភាពអង់អាចរបស់ស្តសតីផត្ពាេះពួ ក្ផគគឺជ្ញឧបក្រណ្៍ចដ
់សិទិធអាំណាចផ

ើក្ទឹក្ចិតដអក្ខរក្មានិងការអប់រ,ាំ

ក្់និងបផត្មើជ្ញផវទិ កាមួយសត្មាប់ក្ិចចពិភាក្ាមួយ។

អាច

តភាាប់ទី

BARRIERS AND ENABLERS OF WOMEN’S EMPOWERMENT

III ឧបេគ្ា និងក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតី
BARRIERS AND ENABLERS OF WOMEN’S
EMPOWERMENT
មានឧបេគ្ាជាសម្ចើនផ្ដលសយើងម្តូវជួបម្បទោះក្នុងក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់ស្រេតី។
ត

ក្ខរក្ំណត់អតតេញ្ាណក្តាត

ទំងសនោះគ្ឺជាជំហ្វនេំខាន់សដើមបីយល់ពីរសបៀបយក្ឈ្នោះឧបេគ្ានិងក្ខរសលើក្ក្មពេ់សនោះ។ ផ្្នក្តូចៗខាងសម្ក្ខម
បានសរៀបរាប់ក្តាតចមបងជាសម្ចើនផ្ដលរារាំង ឬជួយ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់ស្រេតី។10

លទធ្លក្ខរសរៀន Learning outcome
សរៀបរាប់ពីឧបេគ្ា និងក្ខរសលើក្ក្មពេ់ក្ុងក្ខរ្ត
ន
ល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតីី្ List the barriers and enablers
of women’s empowerment

៣.១ ឧបេគ្ា Barriers
៣.១.១

បទោឋនេងាមក្ខរម្បក្ខន់ពូជស្គេន៍និងវបបធ្ម៍ Discriminatory social norms and culture

ឧបេគ្ាជាសម្ចើនម្នក្ខរពម្ងឹងអំណាចស្រេតីទក្់ទង

នឹងទំសនៀមទំលាប់វបបធ្ម៍េងាមផ្ដលបានសដើរតួ

្ទីជាក្់លាក្់េម្មាប់ស្រេតីនិងបុរេ។ បទោឋនេងាមនិងវបបធ្ម៍សរ ើេសអើ ងស្េងោន និងក្ខរអនុវតតន៍ជា
ធ្មាតាក្ំណត់ម្ពំផ្ដនេម្មាប់ស្រេតីក្ំហិតេក្មាភាពរបេ់ពួក្សគ្

និងឱក្ខេសៅក្នុងក្ផ្នលងមានក្ំណត់

មួយ។ មសធ្ាបាយក្នុងក្ខរេសម្មចចិតតជាសរៀងរាល់ម្ែៃរបេ់ស្រេតីក្ខលយសៅជាម្បធានបទដ៏សៅតមួយផ្ដល
បញ្
ជ សោយក្តាតេងាម។

អំសពើផ្បបសនោះអាចរួមបញ្ូច លទំងក្ខរម្តួតពិនិតយសលើក្ខរេសម្មចចិតតសៅសលើ

ក្ម្មិតម្នក្ខរអប់រ ំបាន្ដល់សៅឱយស្រេតី សៅសលើក្ផ្នលងផ្ដលស្រេតីអាចសៅសលង រសបៀបផ្ដលស្រេតីអាចសធ្ាើក្ខរ
និងរងាង់េងាមផ្ដលពួក្សគ្អាចចូលរួម។ ចាប់ម្បម្ពណីរបេ់េងាមមួយចំនួន និងរច្េមព័នធស្គថប័ន
និងឥរ ិយបទផ្ដលទក្់ទងនិងឥរ ិយបែរបេ់អងាក្ខរអាចមានតួ្ទីេំខាន់ សៅពីសម្ក្ខយេក្មាភាព
ទំងសនោះ។.
តួ្ទីរបេ់ស្រេតីសៅក្នុងេងាមអាស្េ័យសលើក្តាតសេដឋក្ិចចេងាមមួយ និងក្តាតស្េងៗជាសម្ចើនសទៀតដូច
ជា េិទិធសលើអចលនម្ទពយ អំ ណាចក្នុងក្ខរេសម្មចចិតតសលើបញ្
ា ម្គ្ួស្គរ ក្ខរអប់រ ំ ផ្ែទំក្ុមារ ក្ខរងារ។
ល។
10

ជាញឹក្ញាប់ម្តូវបានម្តួតោន

បទោឋនេងាមមានឥទធិពលយងធ្ំសៅសលើក្ខរេសម្មចចិតតសលើ

Women Empowerment, “Key Strategies in Empowering Women”. Available from http://www.womenempowerment.org.
in/key-strategies-in-empowering-women.htm; and Tam O’Neil. Georgia Plank and Pilar Domingo, “Support to women and
girls’ leadership: A rapid review of the evidence”, Overseas Development Institute, April 2015. Available from https://www.
odi.org/publications/9500-women-leadership-capabilities.
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អាជីពរបេ់ស្រេតីនិងបុរេ

អាក្បបក្ិរ ិយរបេ់េងាមសឆ្ពោះសៅរក្ភាពជាក្់លាក្់ណាមួយនិងក្ម្មិតម្ន

េំណងផ្ដលបាន្តល់ជូនេម្មាប់សេវាផ្ដលបានបក្ផ្ម្បបាន។ និ្នក្ខរផ្បបសនោះបោះពាល់ដល់េមតថភាព
របេ់ស្រេតីក្ុងក្ខរចូ
ន
លរួមយងេក្មាសៅក្នុងផ្ដនផ្ដលមានជំ្ញវ ិជាជជីវៈ

និងសដើមបីទទួលបាននូវក្ខរតប

េនងមក្វ ិញ។

ចូលរួមក្នុងនសយបាយគ្ឺ ជាទិដឋភាពេំខាន់ម្នក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាច។

ក្ខរចូលរួមក្នុងេក្មាភាព

នសយបាយមិនម្គ្ប់ម្ោន់សធ្ាើឲ្យមានក្ខរែយចុោះឱក្ខេេម្មាប់េំសលងរបេ់ស្រេតី ផ្ដលចំបាច់បានឮ
និងសោោះស្ស្គយ។

េំស

ងរបេ់ស្រេតីនិងតម្មូវក្ខរអាចនឹងម្តូវបានសោោះស្ស្គយម្បេិនសបើពួក្សគ្ម្តូវ

បានទទួលក្ខរោំម្ទម្គ្ប់ម្ោន់ក្ុងក្ខរសធ្ា
ន
ើសេចក្តីេសម្មចចិតត។ សបើមិនដូសចនោះសទក្ខរេសម្មចចិតតសៅក្នុង
ក្មាវ ិធ្ីសេដឋក្ិចចអាចេនាតផ្តមួយគ្ត់

ផ្ដលតម្មូវក្ខររបេ់ស្រេតីជាជាងក្ខរសោោះស្ស្គយជាក្់លាក្់ពួក្

សគ្។.
សៅជុំវ ិញពិភពសលាក្េមាមាម្តម្នស្រេតី ផ្ដលបានជាប់សឆ្នតេម្មាប់តំផ្ណងស្គធារណៈ
ស

ើង។

ជាក្ខរពិតណាេ់ចប់តាំងពីឆ្នំ

១៩៩៧

សនោះគ្ឺ សក្ើន

អម្តាម្នក្ខរចូលរួមដូចសនោះបានសក្ើនស

ើងសទាដង

សទោះជាយងណាក្៏មានវ ិធ្ីផ្វងឆ្ៃយេម្មាប់ក្ខរេសម្មចបាននូវសយនឌ័រសៅក្នុងវ ិេ័យសនោះ។

សៅផ្ខ

េីហ្វឆ្នំ ២០១៥ មានផ្ត២២ភាគ្រយម្នតំណាងរាស្រេតថានក្់ជាតិទំងអេ់គ្ឺជាស្រេតី១១ ្ក្់ក្ំពុងបសម្មើ
ជាម្បមុខរដឋនិងសហើយស្រេតី១០្ក្់ម្តូវបានផ្តងតាំងសធ្ាើជាម្បមុខរាជរោឋភិបាល។

សៅក្នុងតំបន់អាេុី

បាេុីហិក្
ា ផ្ដលចំនួនសនោះគ្ឺទបជាងក្ម្មិតមធ្យម។ មានផ្ត ១៨,៤ ភាគ្រយម្នេមាជិក្េភាជាស្រេតីជា
មធ្យមសៅទូទំងបណា
ត ម្បសទេអាេុី។ ចំនួនសនោះគ្ឺ សៅផ្តទប (១៥,៧ ភាគ្រយ) ក្នុងតំបន់មហ្វេមុម្ទ
បាេុីហិក្
ា ។ សនោះសបើសយងតាមអងាក្ខរេហម្បជាជាតិស្រេតី "សៅទូទំងពិភពសលាក្មាន ៣៧ រដឋ ផ្ដល
ក្នុងស្ោះស្រេតីមានចំនួនតិចជាង ១០ ភាគ្រយម្នតំណាងរាស្រេតសៅក្នុង្ទោះផ្តមួយ ឬទបជាង្ផ្ខេីហ្វ
ឆ្នំ ២០១៥ ក្នុងស្ោះរួមមានអងាជំនុំជំរោះ៦្ក្់ោានស្រេតីទល់ផ្តសស្គោះ " ។ ក្ខរេិក្ារបេ់ធ្្ោរពិភព
សលាក្សៅសលើក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីបានបងាាញថា

:«េូមបីផ្តសៅសពលផ្ដលស្រេតីចូលសៅក្នុងេភា

ពួក្សគ្ភាគ្តិចណាេ់ក្ខន់ តួ្ទីជារដឋមហ្វនតីសហើយភាគ្សម្ចើនម្តូវបានបងាាំងក្នុងក្ខរងារេងាម និងក្ម្ម
ក្ខន់តំផ្ណងខពេ់ជា្លូវក្ខរ»។
សៅក្នុងលក្ាខណាម្នក្ខរចូលរួមរបេ់ក្មាលំងពលក្មាមួយផ្្នក្ធ្ំ
ក្មាលំងពលក្មាសោយស្គរបញ្
ា េងាម

នសយបាយ

ម្នស្រេតីអាយុផ្ដលសធ្ាើក្ខរគ្ឺសចញ

ម្ន

និងចាប់ផ្ដលទក្់ទងនឹងក្ខរចូលដំសណើរក្ខរ។

សៅក្នុងឆ្នំ ២០១៥ អម្តាម្នក្ខរចូលរួមក្នុងក្មាលំងពលក្មាេម្មាប់ស្រេតីមានម្បផ្ហល ៥០ ភាគ្រយសហើយ
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េម្មាប់បុរេមានម្បផ្ហល៧៧ ភាគ្រយ។ សៅចស្លោះអាយុពី១៥ឆ្នំ សៅ៤៩ឆ្នំផ្ដលបានសក្ើតក្ូនសៅ
សលើជាមធ្យមម្តូវចំណាយសពលស្រេតីមានក្់សចញពីក្មាលំងពលក្មាម្បមាណជាពីរឆ្នំ។”11
សនោះសបើសយងតាមសេៀវសៅេថិតិម្បចំឆ្នំរបេ់ ESCAP េមាមាម្តស្រេតី បុរេ ម្នក្ខរងាររួមសៅក្នុងឆ្នំ
២០១៥ គ្ឺម្បផ្ហល ៧២ភាគ្រយសៅតំបន់អាេុីបាេុីហិក្
ា ។ ស្គថនភាពម្នក្ខរងាររបេ់ស្រេតីសៅក្នុងតំបន់
សនោះសមើលសៅចាេ់ជាងមុនសពល

ផ្ដលពត៌មានចាេ់លាេ់ម្តូវបានបងាាញ។ស្រេតីសៅក្នុងតំបន់អាេុី

បាេុីហិក្
ា មានក្ខរតភាជប់បផ្នថមសទៀតសៅក្នុងក្ខរងារវ ិេ័យសេវាក្មា

(៦០ភាគ្រយ)

សោយក្ខរងារ

ក្េិក្មា (២៦ភាគ្រយ) និងក្ខរងារឧេាហក្មា (១២ ភាគ្រយ) ។ ក្នុងចំសណាមនិសយជក្ផ្ដលបានសធ្ាើ
ក្ខរសៅសលើគ្ណនីផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្ឬជាមួយម្ដគ្ូមួយចំនួន

សហើយបានជួលមនុេេមានក្់ឬសម្ចើន

សដើមបីសធ្ាើក្ខរេម្មាប់ពួក្សគ្មានផ្ត២៥ ភាគ្រយជាស្រេតី។ ចំនួនសនោះបានសក្ើនស

ើងជាមធ្យមរហូតដល់សៅ

១៧,៥ សៅសលើភាគ្រយម្នជាស្រេតី: «ក្ខន់គ្ណនីក្ខរងារផ្ទទល់ខូន
ល " សហើយផ្ដលសពលខលោះម្តូវបានចូលរួម
សៅក្នុង"ភាពជាមាចេ់ខួនឯង
ល
"។.12
សៅទូទំងពិភពសលាក្ក្ខរសរ ើេសអើងសក្ើតមានស

ើងសពល ផ្ដលស្រេតីរក្ម្បាក្់ចំណូលបាន២៤ភាគ្រយតិច

ជាងបុរេជាមួយនឹងនិ្នក្ខរបចចុបបននម្នម្បភពចំណូលទំងអេ់ (ពីឧេាហក្មាក្មានតនិងក្ីឡាផ្ដល
រក្ម្បាក្់ចំណូលខពេ់សៅមូលោឋនពីរាមីតម្នម្បាក្់ចំណូលម្នក្ខរងារម្បចំម្ែៃ) ្ងផ្ដរ។ ភាពខុេោន
ក្នុងក្ខររក្ម្បាក្់ចំណូលសនោះម្បផ្ហលជាសោយស្គរផ្តភាគ្តិចម្នតំណាងស្រេតីក្ខន់តំផ្ណងខពេ់ ក្នុងក្ខរ
ម្គ្ប់ម្គ្ងនិងមានចំណូលខពេ់ក្ុងក្ខរងារ។
ន

ក្នុងក្រណីជាសម្ចើ ន

ស្រេតីនូវផ្តជាផ្្នក្សេៃៀមស្គៃត់ មួយម្ន

េក្មាភាពពលក្មា ក្ខរវ ិនិសយគ្សពលសវលារបេ់ពួក្សគ្សោយចំណាយពលក្មាចម្មុោះសៅក្នុងក្ផ្នលងសធ្ាើ
ក្ខរ

សហើយភាគ្សម្ចើនមិនទទួលបានក្ខរទទួលក្ខរសលើក្ទឹក្ចិតត

សោយស្គរផ្តក្ខរសធ្ាើឱយខូចដល់ក្ខរ

អនុវតតន៍េងាមម្នក្មាលំងពលក្មារបេ់ស្រេតី។
ក្ខរងារផ្ដលមិនទទួលបានក្ម្ម្មគ្ឺជាឧបេគ្ា

មួយស្េងសទៀតផ្ដលជាញឹក្ញាប់រម
ួ មានក្ខរងារក្នុង

ស្េុក្បុសណាណោះសទបុផ្នតផ្ែមទំងមានក្ខរចូលរួមក្នុងក្ខរចិញ្ចឹមជីវ ិតវ ិេ័យក្េិក្មា ផ្ដលមានមូលោឋន។
រូបភាពទី១

បងាាញថាបនទុក្េំខាន់

ម្នក្ខរងារផ្ដលោានម្បាក្់ផ្ខគ្ឺសៅសលើក្មាលំងពលក្មាស្រេតីទូទំង

ពិភពសលាក្។

11

World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.
worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf.
12 Ibid. Data is calculated using the available numbers reported to ESCAP by the member countries in 2013. The year 2013 is
chosen because the highest number of Asia-Pacific countries shared their data this year compared with the years 2014 and
2015.
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រូបភាពទី ១ ្រ ីយក្បនទុក្ចមបងម្នក្ខរងារក្ខរម្បុងម្បយ័តនោានម្បាក្់ផ្ខ

ម្បភព: UNDP, របាយក្ខរណ៍អភិវឌឍន៍មនុេេឆ្នំ២០១៥: ក្ខរងារេម្មាប់ក្ខរអភិវឌឍមនុេេ (ញូវយក្, ឆ្នំ២០១៥) ។

Source: UNDP, Human Development Report 2015: Work for Human Development (New York, 2015).
អាចរក្បានពី http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf.

េងាមភាគ្សម្ចើនសៅផ្តយល់ស

ើញថាក្ខរងារ្ទោះ

និងក្ខរផ្ែរក្ាម្ក្ុមម្គ្ួស្គរគ្ឺជាក្ខរទទួលខុេម្តូវ

ចមបងរបេ់ស្រេតី។ សហតុសនោះសហើយបានជា ស្រេតីចំបាច់ម្តូវ្តល់អាទិភាពម្គ្ួស្គរសម្ចើនជាងក្ខរងារខាង
សម្ៅ សហើយក្ខរសធ្ាើដូសចនោះ វាបោះពាល់ដល់ជំ្ញរបេ់ពួក្សគ្។
សបើសទោះបីជាមានក្ិចចខិតខំម្បឹងផ្ម្បង សដើមបីផ្ទលេ់បូរសរឿងផ្បបសនោះក្៏
ត
សោយស្រេតីសៅក្នុងក្រណីជាសម្ចើនម្តូវបាន
សគ្រក្ស

ើញថា មានក្ខរស្គទក្់សេទើរក្នុងក្ខរផ្ទលេ់បូរស្គ
ត
ថ នភាព សៅក្នុងក្ខរភ័យខាលចម្ន្លវ ិបាក្រយៈសពល

ផ្វង។ ក្តាតទំងសនោះជាញឹក្ញាប់មានលទធ្លសៅក្នុងភាពឯសក្ខរបេ់ស្រេតីទទួលរងពីេងាម និងក្ខរសអាយ
តម្មលខួនឯងសៅមានក្ំ
ល
រ ិតទបជាងបុរេ។

អាីផ្ដលម្តូវសធ្ាើ Something To Do
ក្នុងចំសណាមមិតតភក្ដិរបេ់អនក្ ឬបុគ្ាលចូរម្ក្សលក្សមើលបញ្
ា ដូចខាងសម្ក្ខម:


សតើបចចុបបននសនោះម្បសទេរបេ់អនក្ជាប់ចំណាត់ថានក្់អីាក្ុងក្ខរអភិ
ន
វឌឍន៍ធ្នធានមនុេេ
របេ់អងាក្ខរេហម្បជាជាតិ? ពិសម្ោោះសយបល់:
http:!//hdr.undp.orglenlcontent/human-development-index-hdi
- សតើមានវមានក្ខរក្ម្មិតវ ិស្គលភាពេម្មាប់ក្ខរអភិវឌឍសទ? ម្បេិនសបើមានសតើសធ្ាើដូចសមតច?
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សតើវ ិេ័យអាីខលោះផ្ដលស្រេតីក្ុងម្បសទេរបេ់
ន
អនក្ចូលរួមសៅក្នុងក្ម្មិតវ ិជាជជីវៈ?
សតើពួក្សគ្បានទទួលរងក្ខរសរ ើេសអើងណាមួយផ្ដរឬសទ?

ពិសម្ោោះជាមួយ

http:

llwvwv.ilo.orglgender /lang - en /index.htm

ក្រណីេិក្ាទី៤ Case Study 4.
សតើសធ្ាើដូចសមតច Soumya បានយក្ឈ្នោះឧបេគ្ាក្ុងជី
ន
វ ិតរបេ់្ងនិងក្ខរជួយស្រេតីស្េងសទៀត

How Soumya overcame her life challenges and helped other women30

Soumya គ្ឺមក្ពីតំបន់ជនបទម្នរដឋ Karnataka សៅ
ភាគ្ខាងតបូងម្បសទេឥណា
ា ។

អេ់រយៈសពល

ម្បាំមួយឆ្នំមក្សហើយផ្ដល្ងបានសធ្ាើក្ខរជាមួយ
ក្ខរ្តួចស្តើមជឈមណាលេម្មាប់ក្ខរផ្ទលេ់បូរផ្ដល
ត
បានោំម្ទសោយអងាក្ខរេហម្បជាជាតិេម្មាប់
ស្រេតី។
សោយេមូហភាពរបេ់ស្រេតីសម្បើអុីនធ្ឺណិត
ស្េុក្

ហ្វងទំងសនោះជាក្មាេិទិធ

និងម្គ្ប់ម្គ្ង

និងបណា
ត ញទូរេ័ពទម្ដសដើមបី្េពា្ាយថាក្នុង

ឬេហគ្មន៍អាចសម្បើ សដើមបីទមទរេិទិព
ធ ីរោឋភិបាលក្នុងតំបន់។

ក្នុង្មជា

"infomediary"Soumya បានសម្បើម្បាេ់ម្បព័នធឌីជីែល និងបណា
ដ ញសម្ៅម្បព័នធសដើមបីម្បមូលព
ត៌មានចុងសម្ក្ខយបំ្ុតអំពីក្ខរ្តល់សេវារោឋភិបាលផ្ដលអាចមានម្បសយជន៍េម្មាប់ស្រេតី
ផ្ដលបាត់បង់ឱក្ខេក្នុងេងាមនិងសេដឋក្ិចច។ ជាសរៀងរាល់ផ្ខ ្ងបានសៅបំសពញទេេន
ក្ិចចសៅភូមិោច់ស្េយលសដើមបីផ្ចក្រ ំផ្លក្ដំណឹង និងជួយមនុេេសោយោក្់ក្មាវ ិធ្ីេម្មាប់
ក្ខរទទួលបានដូចជាក្ខរចំណាយេុខុមាលភាពនិងក្ខរឧបតថមាធ្នធាន។

សនោះគ្ឺជាម្បវតតិប

េ់្ង: សៅសពលផ្ដលខាំុមានអាយុ ១៩ឆ្នំ ឪពុក្មាតយរបេ់ខំុបា
ា នបងាំខំុឲ្
ា យសរៀបក្ខរជាមួ យ
ស្គច់ញាតិមានក្់។ ឪពុក្មាតយរបេ់ខំុជា
ា ក្េិក្រមានធ្នធានមធ្យម សហើយពួក្សគ្ម្ពួយបារមា
ថាម្បេិនសបើពួក្សគ្ពនាសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍របេ់ខំុា

ពួក្សគ្មិនអាចរក្ស

ើញស្គាមីស្េង

សទៀតសអាយខាំុស្ោះសទ។ ពួក្សគ្បានជូនអំសណាយបតីរបេ់ខំុល
ា ុយខលោះសដើមបីជួយោត់ទិញឡាន
េុីបមួយ និងចប់ស្តើមក្ខរងារជាអនក្សបើក្បរ។ បីផ្ខប្ទប់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខំុាក្៏មានម្្ទសពាោះ
សហើយសបាោះបង់ក្ខរេិក្ារបេ់ខំុ។
ា ខាំុធាលប់បានេិក្ាថានក្់រ ិញ្ាបម្តអក្េរស្គស្រេតសហើយខាំុមាន
ក្តីេុបិនត ផ្េាងរក្ក្ខរងារលែមួយផ្ដលនឹងជួយខាំុបានក្ខលយសៅជាឯក្រាជយ ផ្្នក្ហិរញ្ា វតថុ។
ទំងអេ់ហ្វក្់ដូចបានលែរហូតដល់ខំុបា
ា នសៅ្ទោះរបេ់មាដយខាំុេម្មាប់េម្មាលក្ូនសនោះ

ខាំុ

មានក្ូនស្េីមានក្់សហើយសនោះជាឱក្ខេេំខាន់មួយេម្មាប់ខំុសា ហើយខាំុរ ំពឹងថាបតីរបេ់ខំុន
ា ឹងមក្
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សលងពួក្សយើង។

ោត់មិនបានមក្សទ ោត់ផ្បរជាចប់ស្តើម្ឹក្ និងសលងផ្លបងសហើយបាន

លក្់រែយនតសនោះសៅេងបំណុលរបេ់ខួនសទៀត។
ល
ោត់បានផ្ម្បក្ខលយក្ខររ ំសលាភបំពាន និង
ក្ខរ្ឹក្របេ់ោត់ក្ខន់ផ្តអាម្ក្ក្់ស

ើង។ ខាំុក្៏បានម្ត

ប់សៅរេ់សៅជាមួយឪពុក្មាតយរបេ់

ខាំុវ ិញ។ មាតយរបេ់ខំុធា
ា ល ប់សធ្ាើក្ខរ សៅក្នុងេមាគ្មម្បមូល្តំុស្រេតី ផ្ដលមានទំ្ក្់ទំនងជាមួយ
នឹងមជឈមណាល្តល់ពត៌មាន មិតតភក្តិរបេ់មាតយខាំុបានម្បាប់សយើងអំពីក្ខរងារសនោះ ចប់តាំង
ពីមានេមាពធ្ផ្្នក្ហិរញ្ា វតថុមក្ ខាំុមិនអាចពឹងផ្្ែក្ទំងស្េុងសៅសលើសេចក្ដីែវ ិក្ខរបេ់ឪពុក្
មាតយរបេ់ខំុា ឬ ឪពុក្មាតយសក្ាក្ខាំុស

ើយ

ខាំុក្៏បានចូលសធ្ាើក្ខរងារសៅទីស្ោះ។ ខាំុបានសរៀន

ក្ខរងារជាសម្ចើនពីក្ខរបណុត ោះបណា
ត មិ នផ្មនម្ោន់ផ្តសរៀនអំពីក្ុំពយូទ័រ

និងបសចចក្វ ិទាស្ោះសទ

បុផ្នតភាពក្ខលហ្វនរបេ់ខំុហ្វ
ា
នម្បឈ្មមុខចំសពាោះ ម្ក្ុមមហ្វនតី្្ និងម្បាស្េ័យទក្់ទង និង
ក្ខរនិយយសៅក្នុងក្ិចចម្បជុំជាស្គធារណៈ។
30 UN Women, “Soumya’s Blog: Every woman ‘should rise up to the challenges that surround her, and break free’”, 5 April
2016. Available from http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/in-focus/youth-voice/soumya-j.

ប្ទប់ពីសធ្ាើក្ខរបានពីរបីផ្ខមក្ ខាំុបានពាយមសដើមបីចប់ស្តើមជីវ ិតែាីរបេ់ខំុម
ា តងសទៀតជាមួយនឹងស្គាមី
របេ់ខំុ។
ា
ខាំុបានជូនោត់សៅជួបក្ខរ្តល់ម្បឹក្ា ផ្្នក្សញៀន បុផ្នតោត់នូវផ្តម្ត ប់សៅរក្ភាពសដើម
របេ់ោត់វ ិញសបើសទោះបីជាខាំុទទូចអងារយងសមចក្៏សោយ។
នឹងមិនផ្ទលេ់បូតរស

ចុងសម្ក្ខយខាំុដឹងយងចាេ់ថាបតីរបេ់ខំុា

ើយ ក្ខរខិតខំម្បឹងផ្ម្បងរបេ់ខំុសា ដើមបីសធ្ាើផ្ទលេ់បូរោត់
ត
មិនអាចសៅរួចបានសទ។

ខាំុក្៏
បានសធ្ាើក្ខរេសម្មចចិតតយងពិបាក្សដើមបីផ្ទលេ់ទីសចញពី្ទោះរបេ់ោត់សហើយសៅរេ់សៅជាមួយបងស្េី
សមមាយរបេ់ខំុ។
ា េពាម្ែៃសនោះបងស្េីខំុន
ា ិងខាំុបនតស្គនក្់សៅជាមួយោនសហើយោត់សមើលផ្ែក្ូនស្េីរបេ់ខំុា
សៅសពលផ្ដលខាំុសចញសៅសធ្ាើក្ខរ។ក្ូនស្េីរបេ់ខំុសា រៀនស្គលាបឋមេិក្ា។ ខាំុចង់ឱយ្ងក្ខលយសៅជា
ស្រេតីឯក្រាជយមួយសៅសពលផ្ដល្ងធ្ំស ើង។ ខាំុចង់ឱយ្ងេិក្ាឲ្យបានសម្ចើនតាមផ្ដល្ងអាចសធ្ាើ
បាន។ វាពិតជាលំបាក្ណាេ់ បុផ្នតខំុទ
ា ទួលបានក្មាលំងចិតត សៅសពលផ្ដលខាំុបានស
សៅក្នុងស្គថនភាពស្េសដៀងោន។
ម្ដោំម្ទពួក្សគ្។

ើញស្រេតីស្េងសទៀត

សហើយខាំុដឹងថាជំហររបេ់ខំុបា
ា នសធ្ាើឲ្យខាំុមានក្ំលាំងចិតតក្ុងក្ខរសបាោះ
ន

េពាម្ែៃសនោះសៅសពលផ្ដលខាំុចូលសៅក្ខន់ភូមិខំុាម្តូវបានសគ្ទទួលស្គាល់ចំសពាោះក្ិចចក្ខរផ្ដលខាំុបានសធ្ាើ

សោយមនុេេវ ័យចំណាេ់ផ្ដលមានទុរគ្តសស្គធ្ននិវតតន៍ សោយេមូហភាពរបេ់ស្រេតីទំងស្ោះផ្ដល
ខាំុធាលប់បានពនយល់ពីរសបៀបសដើមបីទមទរយក្របបអាហ្វរម្បចំផ្ខរបេ់ពួក្ោត់ ពីហ្វងផ្ដលមានតម្មល
េមរមយសៅក្នុងភូមិរបេ់ពួក្ោត់
និងេិេេផ្ដលខាំុបានផ្ណ្ំអំពីក្ខរបណុត ោះបណា
ត លនិងឱក្ខេ
ក្ខរងារវ ិជាជជី វៈ សៅក្នុងរោឋភិបាលនិងវ ិេ័យសម្ៅរោឋភិបាល។ ខាំុសពញចិតតជាមួយនឹងក្ខរងារខាំុណាេ់
សហើយមហិចឆតារបេ់ខំុគ្
ា ឺជម្មុញឱយស្រេតីនិងក្ុមារសៅជុំវ ិញខាំុមានឪក្ខេតម្មង់ទិេសៅជិវ ិតសោយខលួន

ឯង។ តាមបទពិសស្គធ្ផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ខំុបា
ា នសធ្ាើឱយខាំុក្ំណត់ថា មិនមានស្រេតីមានក្់ណាផ្ដលសៅជុំវ ិញខាំុ
មានអារមាណ៍ថាខលួនមិនមានេមតថភាព ចញ់សគ្ស្ោះសទ។ ្ទុយសៅវ ិញពួក្្ងគ្ួរផ្តអាចសម្ក្ខក្ស
តទល់នឹងបញ្
ា ម្បឈ្ម ផ្ដលសៅជុំវ ិញខលួន្ងសោយោានេមាពធ្អាីទំងអេ់។
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៣.១ .២ ក្ខរសរ ើេសអើងផ្យនឌ័រនិង បរ ិស្គថនបទបបញ្ា តិត

Gender-biased laws and regulatory

environment
រដឋធ្មានុញ្ាជាមូលោឋនម្នគ្ណសនយយរដឋ

ផ្ដលបញ្
ជ ក្់ពីសោលក្ខរណ៍ផ្ដលសៅពីសម្ក្ខយក្ខរម្បតិបតតិ

អំណាចនីតិបញ្ា តិត និងតុលាក្ខរ និងក្ខរអនុ វតតម្នេិទិធ និងក្ខតពាក្ិចចរបេ់បុគ្ាលស្គធារណៈ ឯក្ជន
និងក្នុងអងាភាព។ រដឋធ្មានុញ្ាមិនបានផ្ចងចាេ់លាេ់បញ្
ជ ក្់ពីេិទិធរបេ់ស្រេតី និងបុរេសៅក្នុងវ ិធ្ីលុប
បំបាត់ក្ខរសរ ើេសអើងផ្្នក្សយនឌ័រសោយអនុសលាមសៅតាមេិទិធស្រេតីជាមុនស
េមភាពសយនឌ័រ សៅជុំវ ិញពិភពសលាក្បានរក្ស

ើយ។ ក្ខរេិក្ាែាីមួយេតីពី

ើញថាជាង១៧០ ម្បសទេសៅផ្តមានក្ម្មិតផ្ទលេ់បូតរ

ម្នឧបេគ្ាផ្្នក្ចាប់បចចុបបននផ្ដលរារាំងស្រេតីពីក្ខរទទួលបាននូវេិទិធជាអនក្ចាប់ និងរដឋធ្មានុញ្ាដូចោន
និងក្ខរក្ខរពារដូចបុរេ។

ក្ខរេិក្ាសនោះបានសលើក្ស

ើង:

«សទោះបី ជាមានក្ខរជម្មុញផ្្នក្េុខភាព

សេដឋក្ិចច និងវ ិជាជជីវៈេម្មាប់ក្ខរេសម្មចបាននូវេមភាពសយនឌ័រ ស្រេតីនិងក្ុ មារ ីសៅផ្តបនតទទួលបាន
ឱក្ខេតិចជាងបុរេ និងក្ុមារាសៅជុំវ ិញពិភពសលាក្។
ម្បឈ្មធ្ំបំ្ុតរបេ់សយើង។ ក្ខរស្ស្គវម្ជាវបានរក្ស

ក្ខរបំបាត់នូវគ្មាលតសយនឌ័រសៅផ្តជាបញ្
ា

ើញថា ក្ខរក្ខរពារេម្មាប់ស្រេតីផ្ដលមានសេដឋក្ិចច

ទន់សខាយសៅក្នុងតំបន់ និងេិទិធក្ុងេងា
ន
មដូចជា េុខភាព ក្ខរងារនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្រេតីនីមួយៗ
ផ្ដលធាលប់បានជួបម្បទោះភាពទុចចរ ិតម្នម្បព័នធតុលាក្ខរ

(រួមទំងចាប់ និងទំរង់ផ្បបបទរបេ់ពួក្សគ្)

ផ្ដលក្នុងក្រណីជាសម្ចើនសធ្ាើសអាយស្រេតីមានក្ខរលំបាក្េម្មាប់ចូលរួមម្បក្ួតម្បផ្ជង

សោយស្េបចាប់

មិនមានក្ខរសរ ើេសអើង ឬទទួលបាននូវភាពយុតិតធ្ម៌។

តារាងទី១៖ បង្ហាញខ្លះៗពីការរ ឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់ផ្នេងគ្នែផ្លើស្ត្តីផ្ែលបាន្ផ្រៀបការផ្ៅជុំវ ិញពិភពផ្ោក។

Table 1 shows a snapshot of different legal restrictions on married women around the world.

តារាង ១ Table 1
ក្ខរោក្់ក្ម្មិត (ចំនួនេរុប
ម្នបណា
ត ម្បសទេសៅក្នុង
វង់ម្ក្ចក្)

Choose where
to live (25) សម្ជើេក្ផ្នលង
ផ្ដល
គ្ួរេ់សៅ (25)

ក្ខរឆលុោះបញ្
ច ំងម្នក្ខររ ឹតបនតឹងផ្្នក្ចាប់ស្េងោនសលើស្រេតីផ្ដលបានសរៀបក្ខរសៅជុំវ ិញ
ពិភពសលាក្

បណា
ត ម្បសទេផ្ដលបានម្តូវបានោក្់ក្ម្មិតសៅសលើស្រេតីផ្ដលសរៀបក្ខររួច
សបើសម្បៀបសធ្ៀបសៅនឹងបុរេផ្ដលសរៀបក្ខរ
Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Democratic Republic of Congo,
Republic of Congo, Gabon, Guniea, Haiti, Islamic Republic of Iran, Jordan,
Kuwait, Malaysia, Mali, Nicaragua, Niger, Oman, Rwanda, Saudi Arabia,
Senegal, Sudan, Syrian Arab Republic, United Arab
Emirates, West Bank and Gaza, and Republic of Yemen
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Confer citizenship on her

Guniea, Islamic Republic of Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon,
children (16) េននិេិទភាព Madagascar, Malaysia, Mali, Mauritania, Nepal, Oman, Saudia Arabia,
Sudan, Syrian Arab Republic, United Arab Emirates, and West Bank and
ជាពលរដឋសៅសលើក្ូនរបេ់ Gaza
្ង (16)
ទទួលបានក្ខរងារមួយ
សោយោានក្ខរអនុញ្ាត

Bolivia, Cameroon, Chad, Democratic Republic of Congo, Gabon, Guniea,
Islamic Republic of Iran, Jordan, Kuwait, Mauritania, Niger, Sudan, Syrian
Arab Republic, United Arab Emirates, and West Bank and Gaza

(15)
ក្ខរសធ្ាើដំសណើរសៅខាងសម្ៅ
្ទោះ (9)

Islamic Republic of Iran, Jordan, Kuwait, Malaysia, Oman, Sudan, Syrian
Arab Republic, West Bank and Gaza, and Republic of Yemen

ក្ខរសធ្ាើដំសណើរសម្ៅម្បសទេ (4) Oman, Saudi Arabia, Sudan, and Syrian Arab Republic
មជឈមណាលវ ិភាគ្សោលនសយបាយពិ ភពសលាក្, បិទគ្មាលតសយនឌ័រសនោះ: សេចក្ដីេសងាបម្នក្ខររក្ស

ើញនិងអនុស្គេន៍សោលនសយបាយ

(២០១៤) មួយ។ Source: World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014).

Available from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_
and_agency_LOWRES.pdf.

ជាក្ផ្នលងផ្ដលចាប់សធ្ាើក្ខរោំម្ទដល់េមភាពសយនឌ័រ
បានសធ្ាើស
ចាប់។

ម្បេិទធភាពអនុវតតចាប់របេ់ពួក្សគ្អាចម្តូវ

ើង មិនសេាើភាពោន សោយមានស្រេតីមួយចំនួន មិនអាចទញយក្ម្បសយជន៍ពីក្ខរក្ខរពារផ្្នក្
ចាប់សយនឌ័រអាចម្បឆ្ំងសៅនឹងចាប់

សនោះអាចម្តូវបានសគ្សមើលស

និងម្បម្ពណីសរ ើេសអើងសម្ៅ្លូវក្ខរនិ ងក្ខរអនុវតតន៍។

ើញសៅក្នុងម្បសទេមួយចំនួនសៅសលើក្ខរបក្ស្ស្គយម្នសក្រមរតក្

ចាប់ក្ខន់ក្ខប់មរតក្ទំងស្ោះម្បឆ្ំង

ផ្ដល

នឹងក្ខរសរ ើេសអើេស្រេតីផ្ដលមានក្មាេិទិធសលើធ្នធានស្េងៗ

ជួនក្ខលម្បព័នធតុលាក្ខរអាចសម្បើ ម្បាេ់ភាគ្ីពាក្់ព័នធក្ុងសោលបំ
ន
ណង

សដើមបីេសម្មចចិតតសលើក្ខរក្ខន់

ក្ខប់មរតក្។ ក្នុងម្បសទេឥណា
ា អវតតមានម្នេិទិធសេាើភាពោនតាមចាប់ សដើមបីឲ្យស្រេតីមានភាពមាចេ់ក្ខរ
សធ្ាើឲ្យស្រេតីទំងស្ោះមានភាពងាយរងសម្ោោះ។
សដើមបីសភៀេខលួនពីលំសៅោឋនរបេ់ពួក្សគ្សៅក្នុងក្រណី

ម្នក្ខរផ្លងលោះោន ឬសមមាយផ្ដលអាចបោះពាល់ដល់តួ្ទី របេ់ខួនជាសមម្គ្ួ
ល
ស្គរ ក្នុងស្គថនភាពផ្ដល
បុរេអាចសធ្ាើចំណាក្ស្េុក្សដើមបីជីវភាព។
េមតថភាពរបេ់ស្រេតីមានក្់ ក្ុងភាពជាមា
ន
ច េ់ និងម្គ្ប់ម្គ្ង
ធ្នធានដូចជាដីទក្់ទងសៅនឹងេមតថភាពរបេ់្ងសដើមបីទទួលបានឥណទន្ងផ្ដរ។ ទំ្ក្់ទំនង
យងជិតេនិទធម្នភាពជាមាចេ់ដី និងក្ខរម្គ្ប់ម្គ្ងដីសដើមបី្តល់ភាពអង់អាច មាន្លបោះពាល់យងខាលំង
េម្មាប់ស្រេតីសៅតាមជនបទផ្ដលទទួលបានមាូបអាហ្វរ

និងរក្ាជីវភាពរបេ់ពួក្សគ្សទោះបីជាសៅ

ទូទំងពិភពសលាក្ជាមធ្យមស្រេតីសៅជនបទមានចំនួន៤៣ភាគ្រយ ម្នក្មាលំងពលក្មាក្ុងវ
ន ិេ័យក្េិក្មា
ពួក្សគ្ជាមាចេ់ដីតិចជាងបុរេ។

សលើេពីសនោះសទៀតដីជាក្មាេិទិធរបេ់ស្រេតីទំនងជាមានទំហំតូច និ ង

ទបជាងសៅទំហំដីផ្ដលម្គ្ប់ម្គ្ងសោយបុរេ។.13

13
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FAO, “Gender and Land Rights: Policy Brief”, 2010; and SOFA Team and Cheryl Doss, “The Role of Women in Agriculture”, ESA
Working Paper No. 11-02, FAO, March 2011. Available from http://www.fao.org/docrep/013/am307e/am307e00. pdf.
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ម្បអប់២. សយនឌ័រនិងទិននន័យក្មាេិទិដ
ធ ីធ្ីល Box 2. The Gender and Land Rights Database

អងាក្ខរសេបៀងអាហ្វរ និ ងក្េិក្មា (FAO) បានបសងកើតវ ិប្តែលមួយផ្ដលមានស្ាោះថាទិននន័យសយន
ឌ័រ

និងក្មាេិទិធដីធ្ីលសៅឆ្នំ២០១០ជាមួយនឹងក្ខលបរ ិសចឆទរបេ់ម្បសទេសៅសលើក្ខរអភិវឌឍផ្្នក្ចាប់

និងក្តាតផ្ដលជំរញ
ុ ឬរារាំងក្ខរក្ខន់ក្ខប់ដីធ្ីលេមភាពផ្យនឌ័រ។

វាោំម្ទសោលនសយបាយតាក្់ផ្តង

ចាប់ និងអនក្តេូមតិ េិទិធដីធ្ីលរបេ់ស្រេតីជាមួយនឹងទម្មង់ម្ន៨៤ ម្បសទេរហូតដល់េពាម្ែៃ ទិននន័យ
ផ្បងផ្ចក្សភទោច់សោយផ្

ក្សលើភាពជាមាចេ់ដី និងក្ខន់ក្ខប់ដី និងជាឧបក្រណ៍វាយតម្មលផ្្នក្ចាប់

េម្មាប់ក្ខរ ពិនិតយសមើលចាប់សៅក្នុងលក្ាខណា ម្នក្ខរក្ខន់ក្ខប់ដីធ្ីល។ ជាមួយវ ិប្តែលព័តមានរបេ់
អងាក្ខរសេបៀងអាហ្វរ និងក្េិក្មា FAO សដើមបីគ្ូេបញ្
ជ ក្់ពីភាពខុេោនេងឃឹមថាផ្យនឌ័រណាមួយសៅ

ក្នុងក្ខរក្ខន់ក្ខប់ដីធ្ីល និងក្ំណត់ពីក្តាតនសយបាយ ចាប់ និងវបបធ្ម៍ ផ្ដលរួមចំផ្ណក្ក្នុងក្ខរផ្បងផ្ចក្
សភទម្នេិទធក្ខន់ក្ខប់ដី។
េូមសមើល http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/ ។
អាីផ្ដលម្តូវសធ្ាើ Something To Do
ក្នុងចំសណាមមិតតភក្ដិរបេ់អនក្ ឬបុគ្ាលណាមានក្់ ចូរម្ក្ស

ក្សមើលបញ្
ា ដូចខាងសម្ក្ខមសនោះ៖



ក្នុងម្បសទេរបេ់អនក្ សតើមានចាប់ណាមួយផ្ដលសរ ើេសអើងម្បឆ្ំងនឹងស្រេតីសៅ



ក្នុងលក្ាខណាម្នេងាម ចាប់និងេិទធសលើវ ិជាជជីវៈ?



សតើសរ ើេសអើងណាមួយក្នុងក្ខរអនុវតតន៍េងាមផ្ដលមិនម្តូវបានោក្់ទណាក្មាសោយរោឋភិបាល បុផ្នតបាន
ម្តូវបានសធ្ាើស

ើងយងទូលំទូលាយ?
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ដំសណើរក្ខរមានក្ំណត់ក្ុងសេវាស្គធារណៈ
ន

Limited

access

to

សេវាអប់រ ំស្គធារណៈនិងេុខភាពស្គធារណៈជាផ្្នក្ពីរផ្ដលជាដំសណើរក្ខរ
(គ្ុណភាពនិងលទធ្ល) េម្មាប់ស្រេតី
ដំសណើរក្ខរមានក្ំណត់

public

services

និងក្ខរ្តល់សេវារួម

និងសក្ាងស្េីម្តូវបានសធ្ាើឱយមានភាពម្បសេើរស

ើង

សោយស្គរ

ផ្ដលជាសហតុសធ្ាើឲ្យមាន្លវ ិបាក្យងខាលំងេម្មាប់ជាជសម្មើេផ្ដលអាចសម្បើ
មួយចំនួនធ្ំម្នអនក្សម្បើម្បាេ់វ ិេ័យពត៌មានវ ិទា

បានទំងសៅក្នុងរយៈសពលខលី និងរយៈសពលផ្វង។

(អតិែិជនសម្បើ ទូរេ័ពទម្ដសលើេលុប) សៅទូទំងពិភពសលាក្មិនមានអក្ារក្មាម្គ្ប់ម្ោន់ មានស្រេតីផ្ដលមិន
សចោះអក្េរផ្ដលមានេមតថភាពក្នុងក្ខរសម្បើម្បាេ់ទូរេ័ពទចល័តមួយ

និងម្តូវបានទទួលម្បសយជន៍

សទោះបីជាេម្មាប់ក្ខរសម្បើ ម្បាេ់អក្ារក្មាេុម្គ្ស្គ
ា
ា ញក្ខន់ផ្តសម្ចើនអាចជួយបាន។ សនោះសបើសយងតាមអនក្
ជំ្ញមួយចំនួន ក្ម្មិតជាក្់លាក្់មួយម្នក្ខរអប់រ ំជាធ្មាតាម្តូវបានទមទរសដើមបីទទួលបានភាគ្សម្ចើន

សចញពីវ ិេ័យពត៌មានវ ិទា។ សៅសពលផ្ដលទក្់ទងសៅនឹងអក្ារក្មា ចំនួនស្រេតីម្តូវបានធាលក្់ចុោះទបជាង
ចំនួនបុរេទូទំងពិភពសលាក្។ ក្ខរេិក្ាសោយម្ក្ុមហុន Intel បានសលើក្ស

ើងថា: "សៅទូទំងម្បសទេ

ក្ំពុងអភិវឌឍទំងអេ់ម្បផ្ហល៧៥ ភាគ្រយម្នស្រេតីផ្ដលសចោះអក្េរសបើសម្បៀបសធ្ៀបសៅនឹ ង៨៦ភាគ្រយម្ន
បុរេ។ ភាពខុេោនគ្ឺខពេ់ជាងក្នុងបណា
ដ ម្បសទេមួយចំនួន ឧទហរណ៍សៅក្នុងម្បសទេឥណា
ា ផ្ត៥១
ភាគ្រយម្នស្រេតីអាចអាន និងេរសេរ ចំផ្ណក្ឯ៧៥ ភាគ្រយម្នបុរេអាចសធ្ាើបាន។ សបើោានជំ្ញជា
មូលោឋនសទ ពួក្សគ្នឹងមិនអាច្នសៅដល់ក្ខរសម្បើម្បាេ់ម្បព័នធអុិនធ្ឺណិតស

ើយ»។

សៅទូទំងពិភពសលាក្ជាមធ្យមក្ម្មិតអក្ារក្មារបេ់ស្រេតីគ្ឺេិត
ថ សៅសលើក្ខរសក្ើនស

ើងយងសហ្វចណាេ់

សៅក្ម្មិតម្នក្ខរអប់រ ំបឋម។
បឋមេិក្ា

សទោះជាយងណា៥៨

បចចុបបននមិនបានចូលសរៀន

លាន្ក្់ ម្នសក្ាងម្គ្ប់អាយុចូលសរៀនស្គលា

សហើយចំនួនផ្ដលគ្ួរឲ្យក្ត់េមាាល់គ្ឺមានសៅក្នុងតំបន់អាេុី

ខាងតបូង។ សលើេពីសនោះសៅសទៀតសៅក្នុងផ្្នក្ក្ខរអប់រ ំខពេ់ភាពខុេោនរវាងេិេេម្បុេ េិេេស្េីគ្ឺសៅ
ផ្តមានសម្ចើនណាេ់។

ស្រេតីសៅក្នុងផ្្នក្ស្េងោនម្នពិភពសលាក្ម្តូវបានបងាំឱយបញ្ឈប់ក្ខរអប់រ ំរបេ់ពួក្

សគ្សោយស្គរផ្តភាពម្ក្ីម្ក្ សហោឋរច្េមព័នធម្ក្ីម្ក្ ឬខាោះក្ខរយល់ដឹង។ ក្តាតទំងសនោះបានបណា
ត លឲ្យ
មានក្ម្មិតអក្ារភាពសៅទប

រួមបញ្ូច លទំងអក្ារក្មាបសចចក្វ ិទាេម្មាប់បណា
ត ស្រេតី។ សៅទូទំងពិភព

សលាក្ស្រេតីពីរភាគ្បីម្នចំនួនម្បជាជន

ផ្ដលមិនសចោះអក្េរសយងតាមទិននន័យអក្ារក្មាពីអងាក្ខរអប់ រ ំ

វ ិទាស្គស្រេតវបបធ្ម៍ និងអងាក្ខរ (យូសណេកូ) ។ ភាពម្ក្ីម្ក្ជាញឹក្ញាប់បសងកើនគ្មាលតសយនឌ័រសហើយសៅទី
បំ្ុតសធ្ាើឲ្យបោះពាល់ដល់ក្ខរទទួលបានក្ខរអប់រ ំ។

ស្រេតីម្ក្ីម្ក្បានម្បឈ្មនឹងបញ្
ា ជាសម្ចើនសៅក្នុង

េងាមសោយស្គរផ្តបញ្
ា ហិរញ្ា វតថុរបេ់ពួក្សគ្ និងក្ខរសរ ើេសអើងផ្ដលពួក្សគ្ជួបម្បទោះ។ ក្នុងរូបភាពទី២
៖

សយើងអាចសមើលស

ើញថាសៅទូទំងបណា
ត ម្បសទេនីមួយៗ

គ្ឺមានក្ខរផ្បងផ្ចក្យងខាលំងរវាងអនក្

ម្ក្ីម្ក្ និងេិេេស្េី េិេេបុរេផ្ដលជាក្ូនអនក្មាន គ្ឺមានវតតមានជាប់លាប់។ សក្ាងស្េីៗផ្ដលមក្ពី
ម្គ្ួស្គរម្ក្ីម្ក្បំ្ុតមិនេូវបានបញ្ចប់ក្ខរេិក្ា

ថានក្់បឋមេិក្ា

ចំផ្ណក្ឯក្ុមារ ីនិងក្ុមារាមក្ពីម្គ្ួស្គរផ្ដលជាអនក្មាន
ោន។14
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Figure 2

រូបភាពទី២ សក្ាងអាយុ១៥ សៅ១៩ឆ្នំបានបញ្ចប់ថានក្់សោយមានស្គថនភាពម្ទពយធ្ន
និងសយនឌ័រ

Source: World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES. pdf.
14

World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.

worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf.
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៣.១ .៤ អំ សពើហិងាម្បឆ្ំងនឹងស្រេតី

Violence against women

អំសពើហិងាសលើស្រេតីម្តូវបានសគ្សម្បើជាញឹក្ញាប់ទំងសៅក្ម្មិតបុគ្ាល និងជារួម ផ្ដលបានម្គ្បដណតប់
សលើស្រេតី។ អំសពើហិងាសលើសយនឌ័រជាក្ខររ ំសលាភេិទិធមនុេេទូសៅ និងជាបញ្
ា ម្បឈ្មដ៏ធ្ំមួយសៅជុំវ ិញ
ពិភពសលាក្។ទំងបុរេនិងស្រេតីទទួលរងនូវហ្វនិភ័យពីវា សទោះជាយងណាស្រេតីម្តូវបានសគ្រក្ស
ទទួលរងនូវអំសពើហិងាផ្បបសនោះជាសម្ចើនសទៀត។

ើញថា

ក្ខរេិក្ាមួយបានបងាាញថាជាង៣៥ភាគ្រយម្នស្រេតី

សៅទូទំងពិភពសលាក្បានជួបម្បទោះអំសពើហិងាសលើរាងក្ខយ ឬពីម្ដគ្ូរសលើ្ូវសភទឬអំ
ល
សពើហិងា្លូវសភទ
ពីជនមិនផ្មនជាម្ដគ្ូ។

អំសពើហិងាផ្បបសនោះអាចសក្ើតស

ើងសៅ្ទោះឬសៅទីក្ផ្នលងស្េសដៀងោន។ សៅក្នុង

ក្ខរពិតស្រេតីមានក្់ ក្ុងចំ
ន
សណាម៣្ក្់ ជួបម្បទោះអំសពើហិងាសលើរាងក្ខយ
របេ់ពួក្សគ្។ វាមិនម្តឹមផ្តជាអំសពើដ៏ស្គហ្វវយង់

និង្លូវសភទសោយម្ដគ្ូជិតេនិទធ

ង
ន ផ្ដលបោះពាល់យងធ្ៃន់ធ្ៃរដល់ទំ្ក្់ទំនងរវាង

មនុេេ និងក្ខររ ីក្ចសម្មើ នរបេ់បុគ្ាលនីមួយៗ ម្ក្ុមម្គ្ួស្គរ ឬេងាមសទ ផ្តជា្លអវ ិជជមាន្ងផ្ដរ
បោះពាល់ដល់សេដឋក្ិចចេក្ល។ ក្ខរគ្ំរាមក្ំផ្ហងរបេ់ស្រេតីសលើក្ខរបំពាន្លូវសភទ អំសពើហិងា្លូវសភទ និង
េូមបីផ្តក្ខរគ្ំរាមក្ំផ្ហងតាមម្បព័នធអុិនសធ្ើផ្ណត

ក្៏អាចសដើរតួជាក្តាតរាំងេទោះដល់ក្ខរបញ្ូច លផ្ដន

ក្ំណត់អាជីវក្មា ក្ំណត់នូវក្ខរចល័តសោយស្គរផ្តភាពភ័យខាលចរបេ់្ងផ្ទទល់ ឬម្ក្ុមម្គ្ួស្គររបេ់
្ង

និងអាចក្ំណត់េក្មាភាពសលើបណា
ដ ញអនឡាញ

េងាម។

ផ្ដលសធ្ាើឲ្យមាន្លិតភាព

និងរងាាន់ផ្្នក្

ជាទូសៅស្រេតីផ្ដលម្បឈ្មនឹងឧបេគ្ាផ្ដលទក្់ទងនឹងក្ខរងារសម្ចើនជាងបុរេ សោយមាន

ភាពលសមែៀងក្នុងក្ខរជួល និង្តល់ម្បាក្់ផ្ខមិនសេាើោន សហើយពួក្សគ្ម្តូវបានទទួលរងក្ខរយយី្ូវសភទ
ល
សៅក្ផ្នលងសធ្ាើក្ខរ្ងផ្ដរ។

៣.២ ក្ខរជម្មុញ Enablers
៣.២.១ ោក្់បញ្ូច លអនក្ពាក្់ព័នធស្េងសទៀត

Engaging other stakeholders

ខណៈសពលផ្ដលបទោឋនេងាមជាម្បម្ពណីជាសម្ចើ នម្បឆ្ំង
សក្ើនស

ើងម្នក្ខរអនុវតតលក្
ែ ុងេងា
ន
មសៅទូទំងពិភពសលាក្

នឹងក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីក្៏មានក្ខរ
ផ្ដល្តល់្លវ ិជជមានដល់េុខុមាលភាព

របេ់ស្រេតីមួយចំនួន។ ក្ិចចខិតខំម្បឹងផ្ម្បងផ្បបសនោះ គ្ឺរម
ួ បញ្ូច លទំងបុរេ សក្ាងម្បុេ និងភាគ្ីពាក្់ព័នធ
ស្េងសទៀត

ក្នុងេងាមសធ្ាើក្ខររួមោនសដើមបីធា្ថាជាក្ផ្នលងលែម្បសេើរេម្មាប់ក្ំសណើនសេដឋក្ិចចេងាម

របេ់ស្រេតី។

វ ិធ្ីស្គស្រេតសនោះគ្ឺេំខាន់ចំសពាោះរបេ់ស្រេតីនិងបុរេម្តូវបានក្ំណត់សោយេងាម

រួមទំង

ក្ុមារា និងក្ុមារ ីផ្ដលម្តូវបាន្តល់នូវក្ខររ ំពឹងទុក្ថាសតើពួក្សគ្គ្ួរមានឥរ ិយបែ ក្ខរគ្ិត និងមានជំសនឿ
ផ្បបណា។

ក្ខរសោោះស្ស្គយក្ខរសរ ើេសអើងសនោះម្តូវមានក្ខរ្តល់គ្ំរវូ ិជជមានដល់ទំងសក្ាងស្េី

ម្បុេ សដើមបីជួយឱយពួក្សគ្យល់ស

ើញពីអតថម្បសយជន៍ម្នេមភាពសយនឌ័រេម្មាប់មនុេេទំងពីរសភទ

សដើមបីចូលរួមទប់ស្គកត់អំសពើហិងាសលើស្រេតី។ ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតី្ង ផ្ដរមានន័យថា
អំណាចដល់បុរេសដើមបីតេូមតិសដើមបីេមភាពសយនឌ័រ។
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ក្រណីេិក្ា ៥ Case Study 5.
បនលឺក្ណឹដ ងម្បឆ្ំងអំសពើហិងាក្នុងម្គ្ួស្គរសៅម្បសទេឥណា
ា Ringing the bell against

domestic violence in India15

សក្ាងម្បុេនិងបុរេឥណា
ា បានចប់ស្តើម សដើមបីបំផ្បក្វដតម្នអំសពើហិងាម្បឆ្ំងនឹងស្រេតី។ សៅ
សពលផ្ដលពួក្សគ្បានស្គតប់ឮបុរេមានក្់ពីបទរ ំសលាភស្រេតីមានក្់សៅខាងក្នុង្ទោះមួយសៅផ្ក្បរ

ស្ោះ ពួក្សគ្នឹងមក្ចុចក្ណឹត ង្ទោះ ឬផ្េាងរក្វ ិធ្ីសដើមបីបងាែក្់អំសពើហិងាសនោះ។ យុទធ្ក្ខរសនោះ
សគ្ស្គាល់ថាជាក្ណឹដ ង Bajao ( "បនលឺក្ណឹត ង" សៅក្នុងភាស្គហិណីា )ផ្ដលសធ្ាើឱយមានក្ខរសក្ើន
ស

ើងជាមួយក្ខរយល់ដឹងពីចាប់ម្បឆ្ំងនឹងអំសពើហិងាក្នុងម្គ្ួស្គរនិងក្ខរសធ្ាើរបាយក្ខរណ៍

ក្ខរសក្ើនស

ើងម្នបទឧម្ក្ិដឋ។ សៅសពលផ្ដលស

ើញថាអាចទទួលយក្បាន វាសធ្ាើឲ្យអំសពើហិងា

សលើស្រេតីផ្លងទទួលបាននិងជួយសលើក្ក្មពេ់ក្ខរមិនអាចទទួលយក្េមព័នធភាពធ្មាជាតិ រវាង
បុរេនិងស្រេតីម្បឆ្ំងនឹងម្គ្ប់ទម្មង់ម្នក្ខររ ំសលាភបំពាន។
តំណភាជប់ទក្់ទង
•ក្ណឹដ ង Bajao សគ្ហទំព័រ http: llvvwwbel / bajao.orgl
•សហតុអីប
ា ុរេគ្ួរខាល់អំពីក្ខរសម្បើអំសពើហិងាក្នុងស្េុក្?
http: //bel/bajao.orglhome/men-for-be / ១-bajao/

៣.២.២ ក្ំ ផ្ណទម្មង់ចាប់និងក្ខរសឆលើយតប

Legal reform and responses

ក្ខរសលើក្ក្មពេ់ក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចរបេ់ស្រេតីនឹងតម្មូវឱយមានក្ខរផ្ទលេ់បូរត សៅក្នុងរដឋធ្មានុញ្ាជាតិក្ុង
ន
ដំសណើរក្ខរនិ ងនីតិវ ិធ្ីផ្្នក្ចាប់ក្ុងបទបបញ្ា
ន
តិរត ោឋភិបាល

និងសៅក្នុងបទបបញ្ា តិេ
ត ីព
ដ ីែវ ិក្ខក្នុងសោល

បំណងសដើមបីម្បយុទធម្បឆ្ំងអំសពើហិងាសយនឌ័របណា
ត ម្បសទេនីមួយៗម្តូវបានអនុម័តចាប់ឯក្សទេឬ
ក្ខរបញ្ូច លបទបបញ្ា តិសត ៅក្នុងរច្េមព័នធស្េបចាប់ផ្ដលមានស្ស្គប់។

សៅក្នុងម្បសទេឥណា
ា ឥ

សនោះមានចាប់ែីាមួយផ្ដល្ដល់ឲ្យជនរងសម្ោោះសោយអំសពើហិងាក្នុងម្គ្ួស្គរនូវេិទធ
បសណតញសចញពីក្ផ្នលងស្គនក្់អាស្េ័យប្ទប់ពីសរៀបក្ខររួចរបេ់ពួក្សគ្

ូវ

និងមិនម្តូវបាន

សោយមិនគ្ិតពីភាពជាមាចេ់

របេ់ខួន។
ល
ក្ខរេិក្ាមួយបានបងាាញថា៣៨ ក្នុងចំសណាមម្បសទេចំនួន១០០ បានសធ្ាើក្ខរវ ិភាគ្យង
ចាេ់ពីក្ខររ ំសលាភសេពេនថវៈ
ក្ំ

ុងសពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។

សហើយនឹងម្តូវជាប់សទេម្ពហាទណាសលើក្ខររ ំសលាភ្លូវសភទ

សៅក្នុង

ឧទហរណ៍ទំងសនោះបងាាញថាម្បសទេមួយចំនួនក្ំពុងេថិតសៅក្នុងក្ខរ

ផ្ទលេ់បូរសោលនសយបាយរបេ់
ត
ពួក្សគ្ជាក្ខរពិតណាេ់ សដើមបីសោោះស្ស្គយទិដឋភាពម្ពហាទណាផ្ដលជា
ឧបេគ្ាមួយម្នក្ខរពម្ងឹងអំណាចស្រេតី។

15

Plan International, The State of the World’s Girls: So, What About Boys? (2011).
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ម្បអប់ ៣ ឧបក្រណ៍វាយតម្មលផ្្នក្ចាប់ របេ់អងាក្ខរ FAO Box 16. FAO’s Legal Assessment Tool

សៅក្នុងសោលបំណងសដើមបីវាយតម្មលស្គថនភាពបចចុបបននម្នេិទិធមិនសេាើោនសៅ
នឹងក្ខរក្ខន់ក្ខប់ដីរវាង
ស្រេតី និងបុរេអងាក្ខរ FAOបានបសងកើតឧបក្រណ៍វាយតម្មលផ្្នក្ចាប់មួយ(Legal Assessment Tool) ក្នុង
សោលបំណងសដើមបីលុបបំបាត់ក្ខរសរ ើេសអើងផ្្នក្សយនឌ័រក្នុងរដឋធ្មានុញ្ា មរតក្ េញ្
ជ តិ េិទិធអចលន
ម្ទពយ និងក្ខរចូ លសៅក្ខន់តុលាក្ខរ ក្នុងចំសណាមអនក្ដម្ទ ជាពិសេេជាងសនោះវាម្តូវបានរច្ស
សដើមបី៖

ើង

Through policies such as setting quotas for women in political seats, and ensuring women’s
representation in planning bodies at all levels, it is possible to encourage more women to get involved
in representative politics. From such policies specifying women’s
16

៣.២.៣ បសងកើនក្ខរចូលរួមក្នុងនសយបាយរបេ់ស្រេតី Increasing women’s political
participation
តាមរយៈសោលនសយបាយក្ំណត់ក្ូតាដូចជាេម្មាប់ស្រេតីសៅក្នុងអាេនៈនសយបាយ និងធា្បាននូវ
តំណាងជាស្រេតីសៅក្នុងក្ខរសធ្ាើផ្្នក្ខរសៅម្គ្ប់ក្ម្មិតទំងអេ់ ផ្ដលទំងសនោះអាចសលើក្ទឹក្ចិតតដល់ស្រេតី
ជាសម្ចើនសទៀតក្នុងក្ខរចូលរួមជាតំណាងនសយបាយ។
តំណាងនសយបាយជាស្រេតី

ចំសពាោះសោលនសយបាយក្នុងក្ខរសលើក្ក្មពេ់

២៥ភាគ្រយម្នេមាជិក្េភាជាស្រេតីសៅក្នុងឆ្នំ២០១២។មសធ្ាបាយស្េង

សទៀតម្នក្ខរបសងកើនក្ខរចូលរួមនសយបាយរបេ់ស្រេតីអាចរួមបញ្ូច លែវ ិក្ខសោយផ្

ក្េម្មាប់ក្ខរក្ស្គង

េមតថភាពស្រេតី ផ្ដលសឆ្ពោះសៅរក្ក្ខរចូ លរួមក្នុងនសយបាយ និងភាពជាអនក្ដឹក្្ំ។ ម្បសទេហាីលីពីន
បានោក្់ទូលំទូលាយម្នបទបបញ្ា តិរត ដឋធ្មានុញ្ា

ចាប់បទបបញ្ា តិតសលើែវ ិក្ខ

េម្មាប់ក្ខរសលើក្ក្មពេ់

េមភាពស្រេតី។ សមដឹក្្ំនសយបាយជាស្រេតីអាចជួយផ្ទលេ់បូរ្ន
ត ត់គ្ំនិតសដើមបីឲ្យស្រេតីអាចសដើរតួ្ទីជាអនក្
ដឹក្្ំ។
សៅក្នុងសោលបំណងសដើមបីវាយតម្មលស្គថនភាពបចចុបបនន

ម្នេិទិធមិនសេាើោនសៅនឹងក្ខរក្ខន់ក្ខប់ដីរវាង

ស្រេតី និងបុរេអងាក្ខរ FAOបានបសងកើតឧបក្រណ៍វាយតម្មលផ្្នក្ចាប់មួយ(Legal Assessment Tool) ក្នុង
សោលបំណងសដើមបីលុបបំបាត់ក្ខរសរ ើេសអើងផ្្នក្សយនឌ័រក្នុងរដឋធ្មានុញ្ា មរតក្ េញ្
ជ តិ េិទិធអចលន
ម្ទពយ និងក្ខរចូ លសៅក្ខន់តុលាក្ខរ ក្នុងចំសណាមអនក្ដម្ទ ជាពិសេេជាងសនោះវាម្តូវបានរច្ស
សដើមបី៖
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ឆលុោះបញ្
ច ំងភាពខាលំង
ម្ក្បខ័ណាចាប់



ក្ំណត់ម្បភពម្នភាពខុេោនខាងសភទសៅក្នុងចាប់



ភាពសខាយ

និងឱក្ខេេម្មាប់ប័ណណក្មាេិទិធដីេមភាពសយនឌ័រក្នុង

•ជួយក្ំណត់ នូវេក្មាភាពេម្មាប់ក្ំផ្ណទម្មង់

ឧបក្រណ៍សនោះភាជប់ជាមួយបញ្ជីេូច្ក្រផ្្នក្ចាប់ ជុំវ ិញក្ខរក្ខន់ក្ខប់ដីធ្ីល ចំនួន៣០ េម្មាប់េមភាព
សយនឌ័រផ្ដលម្តូវបានផ្បងផ្ចក្េថិតសម្ក្ខមចសងាកមចំនួនម្បាំបី េម្មាប់អនតរាគ្មន៍សោលនសយបាយេំ
ខាន់ៗរួមបញ្ូច លទំង៖
១. ក្ខរ្ដល់េចចប័នសលើឧបក្រណ៍េិទិធមនុេេ
២. ក្ខរលុបបំ បាត់ក្ខរសរ ើេសអើងផ្្នក្សយនឌ័រសៅក្នុងរដឋធ្មានុញ្ាជាតិ
៣. ក្ខរទទួលស្គាល់ផ្្នក្ចាប់របេ់ស្រេតី

៤. េមភាពសយនឌ័រម្នេិទិធសោយសោរពសៅេញ្
ជ តិ
៥. េមភាពសយនឌ័រេិទិធអចលនម្ទពយ
៦. េមភាពសយនឌ័រក្នុងមរតក្

៧. ក្ខរអនុវតតយនតក្ខរជសមាលោះេមភាពផ្យនឌ័រ និងក្ខរទទួលបានយុតិតធ្ម៍
៨. ក្ខរចូលរួមរបេ់ស្រេតីក្ុងស្គ
ន
ថ ប័នជាតិ និងថានក្់មូលោឋនសដើមបីអនុវតតចាប់ដីធ្ីល
ក្ខរវាយតម្មលសនោះម្តូវបានសធ្ាើស

ើងសៅក្នុងជាង២២ម្បសទេសៅទូទំងពិភពសលាក្ សធ្ាើឱយក្ខរសម្បៀបសធ្ៀប

ជាេក្លម្នក្ខរក្ខន់ក្ខប់ដីេមភាពសយនឌ័រសៅសលើផ្្នទីអនតរក្មាបទបងាាញមួយ។ ចំសពាោះក្ខរបផ្នថម
សទៀតអំពី

LAT,

ទេេ្

http://www.fao.org/gender-landrights-database/legislationassessment-

tool/en/ ។ ២៥ ភាគ្រយម្នេមាជិក្េភាតំណាងរាេជាស្រេតីសៅក្នុងឆ្នំ២០១២ 17 មសធ្ាបាយស្េង
សទៀតម្នក្ខរបសងកើនក្ខរចូលរួមរបេ់ស្រេតីផ្ដលអាចរួមបញ្ូច លទំងនសយបាយក្ខរក្ំណត់ែវ ិក្ខ េម្មាប់
ក្ខរក្ស្គងេមតថភាពម្នស្រេតីផ្ដលសឆ្ពោះសៅរក្ក្ខរចូលរួមក្នុងនសយបាយ

និងភាពជាអនក្ដឹក្្ំ។

ម្បសទេហាីលីពីនបានមានបទបបញ្ា តិតរដឋធ្មានុញ្ាចាប់ យងទូលំទូលាយ ចប់ និងបទបបញ្ា តិតែវ ិក្ខ
េម្មាប់ក្ខរសលើក្ក្មពេ់េមភាពរបេ់ស្រេតី។
៣.២.៤ ក្ខរផ្ក្លមែសេវាអប់រ ំេម្មាប់ស្រេតី Improving education services for women
សបើសយងតាមផ្្នក្ខរចម្ក្ភពអង់សគ្លេ «មួយឆ្នំបផ្នថមសទៀតម្នក្ខរអប់របា
ំ នបសងកើនម្បាក្់ ចំណូលរបេ់
សក្ាងស្េីពី១០ សៅ២០ភាគ្រយនិងជាជំ ហ្វនេំខាន់សដើមបីលុបបំបាត់ ភាពម្ក្ីម្ក្។ ក្ខរអប់រ ំសក្ាងស្េីមាន

17

Pippa Norris, “Women’s Legislative Participation in Western Europe”, Western European Politics, vol. 8, no. 4 (1985), pp. 90–
101; Richard E. Matland, “Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems”, in
Women in Parliament: Beyond Numbers, Julie Ballington and Azza Karam, eds. (Stockholm, International IDEA, 2005), pp.
93-111; and World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf.
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ន័យថា្តល់ឱក្ខេមួយលែម្បសេើរជាងមុនេម្មាប់ជីវ ិតរបេ់សគ្ និងក្ូនរបេ់ពួក្សគ្សដើមបីេហគ្មន៍លែ
ក្មាលំងពលក្មាលម្ែ បសេើរជាងមុន និងម្បជាជនមានក្ម្មិតធ្ូរធារជាងមុន។”
េហក្ខរពីភាគ្ី ពាក្់ព័នធ ទំងអេ់រម
ួ ទំង:

18

ក្ិចចម្បឹងផ្ម្បងម្តូវក្ខរ

រោឋភិបាលម្បជាពលរដឋ អងាក្ខរមិនផ្មនរោឋភិបាល និង

សេវាអប់រ ំឯក្ជនសដើមបីេសម្មចឲ្យបាននូវេមភាពសយនឌ័រក្នុងវ ិេ័យអប់រ ំ មិនម្តឹមផ្តសៅក្នុងក្ម្មិតបឋម
េិក្ាស្ោះសទផ្តរហូតដល់ក្ម្មិតឧតតមេិក្ាជាមួយនឹងឱក្ខេក្ខរងារម្គ្ប់ម្ោន់សម្ក្ខយក្ខរេិក្ាេម្មាប់ស្រេតី។

ក្ខរស្ស្គវម្ជាវែាីបានរក្ស

ើញជាប់ទក្់ទងយងេំខាន់និងជាវ ិជជមានរវាងក្ខរអប់រ ំ

េមតថភាពខពេ់។ បចចុបបននសនោះក្ខរស្ស្គវម្ជាវបានរក្ស

និងស្រេតីផ្ដលមាន

ើញថាវា្តល់្លវ ិជជមាន និងមានស្គរៈេំខាន់

រវាងក្ខរេិក្ា STEM និងស្រេតីផ្ដលមានេមតថភាពខពេ់។ ក្នុងក្ខរស្ស្គវម្ជាវស្រេតីផ្ដលបញ្ចប់ក្ខរេិក្ា
ផ្្នក្ វ ិទាស្គស្រេតក្ំពយូទ័រ និងវ ិេាក្មា បានបងាាញឲ្យស

ើញពីស្គរៈម្បសយជន៏ម្ន STEM េម្មាប់តំរង់

ទិេអ្គ្តរបេ់ពួក្សគ្ និងជួយពួក្សគ្ឲ្យេសម្មចបាននូវជំ្ញផ្ដលពួក្សគ្ចង់បាន។19
ស្រេតីម្តូវក្ខរក្ខរោំម្ទ

និងសលើក្ទឹក្ចិតតពិសេេក្នុងវ ិេ័យ

គ្ណិតវ ិទា (STEM)។ ក្ខរស្ស្គវម្ជាវែាីបានរក្ស

វ ិទាស្គស្រេត

បសចចក្វ ិទា

វ ិេាក្មា

និង

ើញជាប់ទក្់ទងយងេំខាន់និងជាវ ិជជមានរវាងក្ខរ

អប់រ ំ និងស្រេតីផ្ដលមានេមតថភាពខពេ់។ បចចុបបននសនោះក្ខរស្ស្គវម្ជាវបានរក្ស

ើញថាវា្តល់្លវ ិជជមាន

និងមានស្គរៈេំខាន់រវាងក្ខរេិក្ា STEM និងស្រេតីផ្ដលមានេមតថភាពខពេ់។
ផ្ដលបញ្ចប់ក្ខរេិក្ាផ្្នក្ វ ិទាស្គស្រេតក្ំពយូទ័រ និងវ ិេាក្មា បានបងាាញឲ្យស

ក្នុងក្ខរស្ស្គវម្ជាវស្រេតី

ើញពីស្គរៈម្បសយជន៏ម្ន

STEM េម្មាប់តំរង់ទិេអ្គ្តរបេ់ពួក្សគ្ និងជួយពួក្សគ្ឲ្យេសម្មចបាននូវជំ្ញផ្ដលពួក្សគ្ចង់
បាន។20
ស្ស្គវម្ជាវបានបងាាញថាស្រេតីគ្ឺជាសម្ចើនចង់ចប់ស្តើមអាជីវក្មាមួយជាងបុរេ ផ្ដលសចញពីភាពចំបាច់
សដើមបីធា្ក្ខររេ់រានមានជីវ ិតក្នុងម្ក្ុមម្គ្ួស្គររបេ់ពួក្សគ្ ជាជាងសចញពីក្ខរទទួលស្គាល់ម្នឱក្ខេ
អាជីវក្មាមួយលែជាញឹក្ញាប់សោយស្គរមិនមានក្ខរងារផ្ដលអាចសម្បើបាន
សទៀតេម្មាប់ក្ខរបសងកើតម្បាក្់ចំណូល។

ឬជសម្មើេណាមួយស្េង

សនោះគ្ឺជាក្ខរពិតជាពិសេេសៅក្នុងម្បសទេជាងក្ខរសៅក្នុង

ម្បសទេអភិវឌឍន៍ក្ំពុងអភិវឌឍន៍។ េហម្គ្ិនភាពជាបានដឹងថាសហតុដូសចនោះសហើយជាជសម្មើេេម្មាប់
ស្រេតីផ្ដលបាត់បង់ឱក្ខេគ្ឺពួក្អនក្ផ្ដលបានមក្ពីភាពម្ក្ីម្ក្ផ្ដលមានជំ្ញទបមួយ .21

18

Plan International, The State of the World’s Girls 2009: Because I am a Girl – Executive Summary (2009). Available from
http://plancanada.ca/downloads/BIAAG/BIAAGSummaryENGLISH2009.pdf.
19 Jill Sperandio, “Leadership for Adolescent Girls: The Role of Secondary Schools in Uganda”, Gender & Development, vol. 8, no.
3 (2010) pp. 57-64.
20 Syed Ishtiaque Ahmed and others, “Protibadi: A platform for fighting sexual harassment in urban Bangladesh”, in Proceedings
of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2014).
21 Global Entrepreneurship Monitor, 2010 Report: Women Entrepreneurs Worldwide (2011).
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ពម្ងឹងេមតថភាព

និងជំ្ញសដើមបីបសងកើនឱក្ខេសេដឋក្ិចចរបេ់ខួនរបេ់
ល
ស្រេតី,

ក្ខរស្ស្គវម្ជាវបាន

បងាាញថាពួក្សគ្ម្តូវបាន្តល់អំណាចសដើមបីរក្ម្បាក្់ចំណូលមួយសហើយទំនងជា នឹងសម្បើមួយផ្្នក្ធ្ំម្ន
ម្បាក្់ចំណូលរបេ់ពួក្សគ្សដើមបីសមើលផ្ែរក្ាក្ូនរបេ់ពួក្សគ្

និងបញ្ូជ នពួក្សគ្សៅស្គលាសរៀនក្ខន់ផ្ត

សម្ចើនក្ក្ក្ុញម្ទពយេមបតតិជាសម្ចើនសទៀត និងបសងកើនេនដិេុខហិរញ្ា វតថុ។ សហតុសនោះសហើយបានជាភាព
ជាេហម្គ្ិនគ្ឺ ជាេក្មាភាពសេដឋក្ិចចវបបធ្ម៍េងាមនិងនសយបាយេម្មាប់ស្រេតីជាសម្ចើន។

វាម្តូវបាន

សគ្ដឹង្ងផ្ដរថាជា្លូវសចញពីភាពម្ក្ីម្ក្ឬភាពមិនម្បាក្ដម្បជាផ្្នក្ហិរញ្ា វតថុ ផ្ដលមានចំនួនសម្ចើនគ្ួរ
េមម្នស្រេតីផ្ដលក្ំពុងពាយមម្ដរបេ់ពួក្សគ្សៅក្នុងអំ

ុងសពលរយៈសពលដល់អាជីវក្មាខានតតូច ម្ន

តម្មូវក្ខរខាលំង។
៣.២.៥ ភាពសក្ើនស

ើងម្នវ ិេ័យពត៌មានវ ិទា Leveraging ICT

ឱក្ខេផ្ដលទក្់ទងសៅនឹងក្ខរសម្បើម្បាេ់ពត៌មានវ ិទា គ្ឺមានយងេសមបើម។ ពត៌មានវ ិទាអាចម្តូវ
បានសម្បើជាឧបក្រណ៍អប់រទ
ំ ំងក្នុង និងសម្ៅម្បព័នធេម្មាប់ក្មាវ ិធ្ីផ្ទទល់ខួន
ល ស្គថប័ន្្ និងេម្មាប់
ក្ខរសលើក្ក្មពេ់ក្ខរ្តល់សេវាស្គធារណៈដល់ស្រេតីដូចជាេម្មាប់េុខភាព និងក្ខរអប់រ ំ។ បសចចក្វ ិទាព
ត៌មានអាចបសងកើនក្ខរចូលរួមក្នុងនសយបាយរបេ់ស្រេតីសោយក្ខរបសងកើត និងរក្ាបាននូវបរ ិស្គថនផ្ដលជា
ក្ផ្នលងផ្ដលពួក្សគ្មានអារមាណ៍េុខស្េួល និងអាចតេូមតិេម្មាប់តម្មូវក្ខរ និងអាទិភាពរបេ់ពួក្
សគ្។

ឧបក្រណ៍ផ្្ែក្សលើពត៌មានវ ិទាអាចម្តូវបានបសងកើតស

ើងសដើមបីសោោះស្ស្គយតម្មូវក្ខរជាក្់ លាក្់

របេ់ស្រេតី។

បសចចក្វ ិទាេហគ្មន៍ព័ត៌មានអាច្តល់នូវឱក្ខេែាីេម្មាប់ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចសេដឋក្ិចចរបេ់ស្រេតី
សោយ៖
» ក្ខរបសងកើតឱក្ខេពាណិជជក្មា

និងក្ខរងារេម្មាប់ស្រេតីផ្ដលជាមាចេ់អាជីវក្មាអនក្ម្គ្ប់ម្គ្ង

និ ង

បុគ្ាលិក្ម្នគ្សម្មាងផ្្ែក្សលើបសចចក្វ ិទាពត៌មាន
» ក្ខរ្តល់សេវាផ្ក្លមែផ្ដលម្តូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងសោយស្រេតីដូចជា

ក្មាវ ិធ្ីអក្ារក្មា

ក្មាវ ិធ្ីសធ្ាើផ្្នក្ខរ

អាជីវក្មា បណុដ ោះបណា
ដ លផ្្នក្ពត៌មានវ ិទា ផ្្នក្ទី្ារនិងសេវាក្មាពាណិជជក្មា និងក្ខរ្តួចស្តើម
ពាណិជជក្មាអនឡាញ
» ្តល់ជូននូវឱក្ខេសេដឋក្ិចចសៅក្នុងក្ខរងារមានម្បាក្់ផ្ខនិងភាពជាេហម្គ្ិន
យបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មានខលួនវាផ្ទទល់

ក្៏ដូចជាសៅក្នុងវ ិេ័

និងក្នុងក្ខរងារផ្ដលទក្់ទងនឹងពត៌មានវ ិទា

ឧទហរណ៍ម្តូវបានពនយល់សៅក្នុងផ្្នក្ប្ទប់។
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Examples of this are explained in the next section.
ស្គក្លបងខលួនឯង Test Yourself
• សតើអីាផ្ដលអាចសធ្ាើបានសដើមបីជួយ្តល់អំណាចដល់ស្រេតី?
• សតើវាអាចសធ្ាើសៅបានសទក្នុងក្ខរសលើក្ទឹក្ចិតតឱយម្ក្ុមហុននិងក្ខរ ិយល័យរោឋភិបាលសដើមបី

សរៀបចំជសម្មើ េក្ខរងារផ្ដលមានភាពបត់ផ្បនជាមួយនឹងតម្មូវជាក្់លាក្់ក្ខរស្េងោនរវាង
ស្រេតីនិងបុរេ?

• សតើសេវាស្គធារណៈេម្មាប់េុខភាពនិងអប់រដ
ំ ល់ក្ខរពម្ងឹងេិទិធអំណាចរបេ់ស្រេតីមានអាី
ខលោះ?
• សតើវ ិេ័យពត៌មានវ ិទាម្តូវបានសម្បើសដើមបីក្ំណត់សោលសៅស្រេតីនិងម្ក្ុមបាត់បង់ឱក្ខេដម្ទ
សទៀតឲ្យមានម្បេិទិធភាពបានយងដូចសមតច?
ស្គរគ្នលឹោះ Key Messages
• ចំនួនស្រេតីពាក្់ក្ណា
ត លម្នម្បជាជនទូទំងពិភពសលាក្ក្ំពុងរួមចំផ្ណក្ដល់េងាមក្នុងក្ខរ
អភិវឌឍសេដឋក្ិចចនសយបាយ និងវបបធ្ម៍។

• ស្រេតីផ្ដលម្តូវបានសគ្ទុក្សចលសោយផ្

ក្ក្នុងក្ខរចូលរួមអក្មាម្នក្ខរអភិវឌឍ

(ក្ខរ

សរ ើេសអើង) មិនអាចទទួលបានអតថម្បសយជន៍ពីក្ខរ្តល់សេវាស្គធារណៈនិងមានជាញឹក្
ញាប់ជាជនរងសម្ោោះម្នអំសពើហិងា។
• ចំសពាោះស្រេតីសដើ មបីទមទរនូវេិទធសេរ ីភាពរបេ់ពួក្សគ្មានភាពជាម្ដគ្ូសេាើរោនក្នុងក្ខរ
អភិវឌឍ

ដំសណើរក្ខរេម្មាប់ក្ខរ្តល់អំណាចម្តូវផ្តម្តូវបានោំម្ទ។ ទំងសនោះរួមបញ្ូច ល

ទំងក្ខរសលើក្ក្មពេ់ស្រេតីជាេហម្គ្ិនភាពម្ពមទំងជួយឱយពួក្សគ្បសងកើន្លម្បសយជន៍
ម្នក្ខរម្បម្បាេ់ពត៌មានវ ិទា។
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ិ យ ICT អាចជួយ្ដល់េិទធអំណាចដល់
IV. សតើសធ្ាើវេ័
ស្រេតីដូចសមដចខលោះ HOW CAN ICT PROMISE AND

ENABLE WOMEN’s EMPOWERMENT?
មានក្តាតជម្មុញជាសម្ចើនេម្មាប់ក្ខរពម្ងឹងអំណាចរបេ់ស្រេតី

ផ្ដលអាចសធ្ាើក្ិចចក្ខររួមោនសឆ្ពោះសៅរក្

សោលសៅដូ ចោនសនោះ។ ក្នុងចំសណាមពួក្សគ្ វ ិេ័យ ICT គ្ឺជាក្មាវ ិធ្ីគ្នលឹោះមួយផ្ដលអាចជួយេម្មួលដល់
ក្ិចចខិតខំម្បឹងផ្ម្បងម្នក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតី។ ជាមួយនឹងក្ខររ ីក្ចំសរ ើនម្នបសចចក្វ ិទាែាីនិងក្ខរ
សម្បើម្បាេ់ទូរេ័ពទចល័ត ក្ខរ្តល់សេវាបណា
ត ញេងាម ទំងសៅក្នុងម្បសទេអភិវឌឍន៍ និងម្បសទេក្ំពុង
អភិវឌឍន៍។ វ ិេ័យ ICT គ្ឺជាតួអងាផ្ដលមានេមតថភាពេំខាន់សដើមបីជួយស្រេតីយក្ឈ្នោះឧបេគ្ារបេ់
ពួក្សគ្និងមានភាពម្ចនម្បឌិត

និងក្ខរបសងកើតស

ើងែាីក្ុងជី
ន
វ ិតរបេ់ពួក្សគ្។

ផ្្នក្សនោះពនយល់អំពីរសបៀប

ផ្ដល ICT អាចសលើក្ក្មពេ់និងសបើក្ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតី។
លទធ្លក្ខរសរៀន Learning outcome

េូមឱយឧទហរណ៍ជាក្់ លាក្់ម្នរសបៀបផ្ដលី ICT អាចជួយដល់ក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតី

៤.១ ICT គ្ឺជាអាី? What is ICT?
វ ិេ័យពត៌មានវ ិទាេំសៅសៅសលើបសចចក្វ ិទាទំងអេ់េម្មាប់ក្ខរបសងកើតក្ខរសរៀបចំ ក្ខររក្ាទុក្ ក្ខរ
ម្គ្ប់ម្គ្ង ក្ខរស្ាើនិងក្ខរទទួលព័តមាន។ វ ិេ័យពត៌មានវ ិទាជាឧបក្រណ៍ពហុម្បព័នធ្េពា្ាយ និង
ក្ខរទំ្ក្់ទំនងយងទូលំទូលាយ

វាអាចរួមបញ្ូច លបុផ្នតមិនម្តូវបានក្ំណត់សៅជាម្បព័នធ្េពា្ាយ

ផ្ដលមានអាយុដូចជា វ ិទយុទូរ ទេេន៍ និងទូរេ័ពទម្ពមទំងបណា
ត ញម្បព័ នធ្េពា្ាយែាី (ផ្ខេអុីនធ្ឺណិ
ត ឬវាយហ្វាយ) ផ្្នក្រ ឹង (ក្ុំពយូទ័រ ទូរេ័ពទម្ដ Tablet ។ល។) និងផ្្នក្ទន់ (ម្បព័នធ្េពា្ាយេងាម
ក្មាវ ិធ្ីពហុសមសឌៀចល័ត ក្មាវ ិធ្ីទូេ័ពទម្ដ ។ល។).22

ចប់តាំងពីចុងទេវតេរ ៍ឆ្នំ១៩៩០ ពីក្ខរសក្ើតមានម្នបសចចក្វ ិទាបានផ្ទលេ់បូររសបៀបផ្ដលមនុ
ត
េេរេ់សៅ
ក្ខរងារទំ្ក្់ទំនងេងាម និងក្ខរចូលរួមក្នុងសរឿងនសយបាយ។ បចចុបបននសនោះជាមួយនឹងក្ខរបសងកើនក្ខរ
ចូលរួមក្នុងម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍េនទុោះម្នក្ខរផ្ទលេ់បូរក្ំ
ត ពុងសក្ើនស
ទីោច់ស្េយលសៅក្នុងម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍។

ើងេូមបីផ្តសៅក្នុងភូមិជនបទ និង

ជាក្ខរពិ តណាេ់សៅចុងឆ្នំ២០១៥

មានក្ខរជាវ

ទូរេ័ពទចល័តជាងម្បាំពីរពាន់លាន្ក្់ទូទំងពិភពសលាក្ សហើយក្នុងរយៈសពលបុ្ានឆ្នំក្នលងមក្សនោះ
ចំនួនសនោះបានសក្ើនស

22

ើងយងខាលំងសៅក្នុងម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍។

សលើេពីសនោះសទៀតចំនួនអនក្សម្បើ

UN-APCICT, Module 1: The Linkage between ICT Applications and Meaningful Development, Academy of ICT Essentials for
Government Leaders, 2nd ed. (Incheon, 2011). Available from http://www.unapcict.org/academy.
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ម្បាេ់អុីនធ្ឺណិតបានសក្ើនស

ើងយងឆ្ប់រហ័េ។ បចចុបបននសនោះ ៣,២ ពាន់លាន្ក្់ក្ំពុងសម្បើម្បាេ់

អុិនធ្ឺណិត ផ្ដល ២ពាន់លានគ្ឺមក្ពីបណា
ត ម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍។23
ើងម្នវ ិេ័យពត៌មានវ ិទាបាន្តល់នូវ្លូវែាីេម្មាប់សេវានិងក្ខរផ្ទលេ់បូតរម្បក្ប

ក្ខរសក្ើនស
ម្ចនម្បឌិត។

ឧទហរណ៍

សោយភាព

ទូរេ័ពទម្ដមួយមិនម្តូវបានសម្បើ េម្មាប់ផ្តនិយយជាមួយមិតតភក្តិនិងម្ក្ុម

ម្គ្ួស្គរផ្តម្តូវបានសម្បើក្ុងក្ខរផ្េា
ន
ងរក្ពត៌មាន ស្ាើរអុីផ្មលនិងរូបែត និងេម្មាប់សម្បើម្បាេ់ក្ុងហ្វង
ន
និងសធ្ាើក្ខរទូទត់ ស្េងៗ។ ក្ខរ្តល់សេវាបណា
ត ញអនឡាញដូចជា សហាេបុក្ និងធ្ាិតធ្ឺ សដើមបី្តល់នូវ
សវទិក្ខែាីេម្មាប់ក្ខរចូលរួមរបេ់ម្បជាជន ក្ខរផ្ចក្រ ំផ្លក្ពត៌មាន ក្ខរសលើក្ក្មពេ់អាជីវក្មានិងក្ខរ
ចូលរួមក្នុងនសយបាយ។
អាីផ្ដលម្តូវសធ្ាើ Something To Do
ក្នុងចំសណាមមិតតភក្ដិរបេ់អនក្ ឬបុគ្ាលចូរសមើលសៅបញ្
ា ដូចខាងសម្ក្ខមសនោះ:


សតើចំណាត់ថានក្់បចចុបបននម្នម្បសទេរបេ់អនក្សៅក្នុងេនទេេសវទិក្ខសេដឋក្ិចចពិភពសលាក្គ្ឺជា
អាី?ពិសម្ោោះសយបល់:

http://reports.weforum.org/globalinformation-technology-report-

២០១៥/network-readiness-index/
› សតើមានវ ិស្គលភាពេម្មាប់ភាពម្បសេើរស

ើងផ្ដរឬសទ? ម្បេិនសបើមាន សតើសធ្ាើដូចសមតចខលោះ?

៤.២ ICT ឱក្ខេ្តល់អំណាចដល់ស្រេតី ICT opportunities for

women’s empowerment
៤.២.១ សធ្ាើឲ្យម្បសេើរស

ើងម្នក្ខរទំ្ក្់ទំនង និងទញយក្ពត៌មានEnhanced

communications and access to information
ឧទហរណ៍

សៅក្នុងម្បសទេចិនស្រេតីវ ័យសក្ាងជាសម្ចើនបានចក្សចញពីស្េុក្ក្ំសណើតសៅតាមជនបទសដើមបី

ផ្េាងរក្ក្ខរងារតាមសរាងចម្ក្ ម្ក្ុមអនក្ស្ស្គវម្ជាវជាសម្ចើនបានចងែុលបងាាញពីរសបៀបផ្ដលទូរេ័ពទម្ដ បាន
ក្ខលយសៅជាឧបក្រណ៍ចមបងេម្មាប់ក្ខររក្ាទំ្ក្់ទំនងជាមួយម្គ្ួស្គរសពល ផ្ដលពួក្សគ្បានចក្សចញពី
ភូមិ ខណៈសពលផ្ដលក្ខរតភាជប់ពួក្សគ្សៅជាមួយ េហគ្មន៍របេ់ស្រេតីស្េងសទៀតផ្ដលបានសធ្ាើអស្តម្បសវេ
ន៍សៅក្ផ្នលងស្េង។ ឧទហរណ៍មួយស្េងសទៀត ស្រេតីសនស្គទឥណា
ា សៅក្នុងរដឋ Keralaឥណា
ា សម្បើទូរេ័ពទម្ដ
សដើមបីរក្ាទំ្ក្់ទំនងជាមួយម្ក្ុមម្គ្ួស្គររបេ់ពួក្សគ្ខណៈ ផ្ដលពួក្សគ្បានសធ្ាើដំសណើរសៅទិញម្តី។ ប្ទប់
ពីក្ខរសក្ើនស

ើងម្នក្ខរម្បក្ួតម្បផ្ជង

ដំសណើររបេ់ពួក្សគ្បានសក្ើនស

និងេក្លភាវូបនីយក្មាតំបន់ទី្ារម្តីរបេ់ពួក្សគ្

ើងសោយទូរេ័ពទ្តល់ឱយពួក្សគ្នូវវ ិធ្ីផ្ទលេ់បូរមួ
ត យ

សហើយក្ខរសធ្ាើ

សដើមបីទប់ទល់នឹងស្គថន

ភាពសេដឋក្ិចចជាក្់ផ្េតរបេ់ពួក្សគ្។.
សម្ៅពីក្ខរបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មានបានជម្មុញសអាយមានម្បេិទធភាព ក្នុងក្ខរចប់យក្ពត៌មាន និង
ម្បភពចំសណោះដឹងផ្ដលអាចសោោះស្ស្គយតម្មូវក្ខរជាក្់លាក្់របេ់ស្រេតីដូចជាក្ខរផ្ែទំសពលមានម្្ទសពាោះ ក្ខរ
23

32

ITU, “ICT Facts and Figures: The World in 2015”, May 2015. Available from https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/ facts/ICTFactsFigures2015.pdf.
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ផ្ែទំក្ុមារ ក្ខរអប់រ ំ និងក្េិក្មា។ ជាដំសណាោះស្ស្គយក្ណា
ត លមួយបានសម្បើពត៌មានវ ិទា "Krishi-MitraII
សដើមបីេម្មបេម្មួលក្ខរក្ស្គងេមតថភាពេហគ្មន៍ក្េិក្មា

សៅតាមជនបទ

ក្នុងចំសណាមអនក្មាន

ចំសណោះដឹងទប និងមិនសចោះអក្េរសៅម្បសទេឥណា
ា ។ ជាទូសៅបក្ផ្ម្បមក្ថា”មិតតក្េិក្មា”ផ្ដលជាចំណុច
ើញនូវដំសណាោះស្ស្គយតាមក្ខរសម្បើបសចចក្វ ិទាពត៌មាន

ម្បទក្់ឲ្យអនក្សម្បើរក្ស
សោយសម្បើម្បាេ់េំស

ង ក្ខរសមើលស

ផ្ដលម្តូវបានរច្ស

ើង

ើញអតថបទនិងឧទហរណ៍ក្នុងស្េុក្េម្មាប់ក្ខរទំ្ក្់ទំនង ជាមួយ

អនក្សម្បើចមបងរបេ់ខួនជាមួ
ល
យក្េិក្រជនបទបានយងងាយស្េួល។

ដំសណាោះស្ស្គយទំងសនោះបានជួយ

ដល់ក្ខរម្បាស្េ័យទក្់ទងរវាង ក្េិក្រ និងអនក្ជំ្ញក្េិក្មា។24

ក្រណីេិក្ាទី ៦ Case Study 6.

Interview with Nasibakhon Aminova, founder of TajikMama
បទេមាាេន៍ជាមួយ Nasibakhon Ami Nova ជាស្គថបនិក្ម្ន TajikMama Nasibakhon Aminova
អាយុ ៣៦ ឆ្នំជាស្គថបនិក្ម្ន TajikMama ផ្ដល្តល់នូវភាពខុេោន សលើឪពុក្មាតយ និងក្ខរ
អប់រ ំបណា
ត ញេម្មាប់ឪពុក្មាតយ តាជីគ្ីស្គថនមួយគ្ូរ។ េពាម្ែៃសនោះ TajikMama មាន
េមាជិក្សហាេបុក្សម្ចើនជាង៨៥០០ ្ក្់េិត
ថ សៅសម្ក្ខមក្ខរម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ខួន។
ល
សតើអីាសៅជាមូលសហតុចមបងេម្មាប់ក្ខរបសងកើត TajikMama? What was the main reason for
establishing TajikMama?
ប្ទប់ពីបានរេ់សៅក្នុងទីម្ក្ុងមូេូរយៈសពលម្បាំ
ា
ឆ្នំមក្ខាំុបានវ ិលម្ត
និងម្តូវបានម្បឈ្មមុខជាមួយនឹងបញ្
ា ម្បឈ្មម្នក្ខរផ្េាង
រក្ស្គលាលែ

ប់សៅតាហេុីគ្ីស្គថន

េម្មាប់ក្ូនម្បុេរបេ់ខំុ។
ា
សៅក្នុងម្បសទេរុេេុីមានេហគ្មន៍អនឡាញធ្ំ

របេ់មាតយខាំុ ផ្ដលបានេហក្ខរណ៍ោនយងេក្មា រវាងឪពុក្មាតយ និងស្គលាសរៀន។ ្ទុយ
សៅវ ិញខាំុមិនអាចរក្ស

ើញ ស្គលាសរៀនសៅក្នុងតំបន់របេ់សយើងស្ោះសទ។ ស្គថប័នអប់រ ំសេទើរ

ផ្តោានសគ្ហទំព័រ្លូវក្ខរ។
បានចប់ស្តើមស

ើងសោយរសបៀបណា? TajikMama How did you start up TajikMama?

សៅផ្ខ មិ្ ឆ្នំ ២០១២ ខាំុបានសបើក្ម្ក្ុម Facebook ផ្ដលមានម្ក្ុមតូចមួយនិង មានមនុេេ ចូលរួម
២៥

្ក្់ម្នក្ខរចប់ស្តើមរបេ់ពួក្សយើងសដើមបីផ្ចក្រ ំផ្លក្ព័ត៌មានដំបូង

ដល់

ស្គធារណជន

សហើយមានអាេយោឋននិងសលខទំ្ក្់ ទំនងរបេ់ស្គលាសរៀននិងស្គលាមសតតយយ។

ប្ទប់ពីរ

យៈសពលពីរផ្ខ ខាំុបានចប់ស្តើមបសងកើតសវបស្គយ TajikMama (http: //www.tajikmama TJ) ដូសចនោះ
រាល់ព័ត៌មានទំងអេ់គ្ឺមិនអាចដឹងបានសទ សៅសពលផ្ដលោានអនក្ សម្បើម្បាេ់បណា
ដ ញេងាម
សហាេបុក្។ បណា
ត ញេងាមសក្ើនស

24

ើងជាលំោប់សោយមានបផ្នថម មនុេេជាសម្ចើនសទៀតបានចូល

Rajasee Rege and Shubhada Nagarkar, “Krishi-Mitra: Case Study of a User-centric ICT Solution for Semi-literate and Illiterate
Farmers in India”, The Chartered Institute for IT, 2010. Available from http://ewic.bcs.org/content/ConWebDoc/35776.
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រួមជាមួយម្ក្ុមរបេ់សយើងមិនផ្តបុសណាណោះគ្ឺមាន ឪពុក្មាតយ ផ្ែមទំងជីដូន ជីតានិង និងេូមបីផ្ត
មហ្វនតីរោឋភិបាលក្៏បានចូលរួម្ងផ្ដរ។

សតើអនក្បសងកើនមូលនិធ្ិេម្មាប់អាជីវក្មារបេ់អនក្យងដូចសមតច? How did you raise funds for
your business?
ជាដំបូងវាគ្ឺជាម្បាក្់ផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ខាំុជាមួយនឹងក្ខរបរ ិចចក្បនតិចបនតួច ពីមិតតភក្តិ ឥ
ក្ខរ្េពា្ាយពាណិជជក្មាសហើយ

ូវសនោះខាំុមាន

នឹងទទួលបាន្លម្បសយជន៍ពាណិជជក្មាស្េងសទៀតសៅសលើ

សគ្ហទំព័រស្ោះ។ ខាុំបានសរៀបចំយុទធ្ក្ខរបរ ិចចក្ម្បាក្់ផ្ដលចំសណញជូនដល់ ឪពុក្មាតយ និង
ក្ុមារសៅទូទំងម្បសទេរួមទំង

"ម្ដគ្ូ

TajikMama"

ផ្ដលអនុញ្ាតឱយអនក្មាដយទំងអេ់សៅ

សលើពិភពសលាក្ឈ្ប់េំរាក្លំផ្ហមាតុភាពឬស្រេតីសម្ទោះលក្់្លិត្លផ្ដលបានសធ្ាើសោយម្ដ
របេ់ពួក្សគ្សៅសលើសវទិក្ខ TajikMama ។

សតើ Tajik Mama បសងកើតអាីខលោះសដើមបីសធ្ាើអាជីវក្មា អុីផ្មលស្េងសទៀត?What makes TajikMama
unique from other e-businesses?
TajikMama បានបម្ងួបបម្ងួមអនក្សម្បើម្បាេ់ទំងអេ់សម្បៀបដូចជាដូចជាឪពុក្មាតយ សយើងអាចជា
សមធាវ ី ម្គ្ូសពទយ ឬ វ ិេាក្របុផ្នតសយើងក្៏ជាឪពុក្មាតយ្ងផ្ដរ។ ស្គលាសៅផ្តមិនមានសវបស្គយ
ព័ត៌មាន្លូវក្ខរេម្មាប់្ដល់ជូនដល់មាតាបិតាអាណាពាបាល

សហើយម្បព័នធេងាមសនោះគ្ឺមាន

ម្បសយជន៍ខាលំង ណាេ់សដើមបីឱយឪពុក្មាតយដម្ទសទៀតបានតាមោន។ TajikMama បានក្ខលយសៅជា
ចល្េងាមេម្មាប់ "មាតាបិតារ ំពឹងទុក្" ។

សតើអនក្និង្ដល់ដំបូ្ានអាីខលោះដល់េហម្គ្ិនជាស្រេដី? What advice would you give to aspiring
women entrepreneurs?
ចំណុចសនោះគ្ឺជាចំណុចដ៍ពិសេេ
ម្បេិនសបើអនក្មិនដឹងអំពីវា។

សហើយក្៏ជាអាីផ្ដលអនក្ក្ំពុងសធ្ាើ

នឹងមិនដំសណើរក្ខរស

ើយ

សបើអនក្ដឹងថាអាីផ្ដលអនក្ក្ំពុងសធ្ាើជាសរឿងលែមួយផ្ដលអាចផ្ទលេ់បូតរ

ជីវ ិតអនក្ និងជីវ ិតមនុេេផ្ដលសៅជុំវ ិញខលួន របេ់អនក្ ប្ទប់មក្អនក្អាចសធ្ាើឱយមានភាពស្េងោនបា
ន។

ិ ា
សតើសធ្ាើដូចសមតចអាចទទួលយក្បានក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីសោយសម្បើម្បាេ់បសចចក្វទ

គ្ម្គ្មន៍ ពត៌មាន?
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៤.២ .២ ដំសណើរក្ខរសៅរក្សេវាស្គធារណៈ Access to public services
ចប់តាំងពីសពលផ្ដល ICT បានចប់ស្ដើមឲ្យមានក្ខរផ្ចក្ចយសេវាក្មាសោយមិនគ្ិតពី សពលសវលា និ ង
ចមាៃយរបេ់វាអាច្តល់សេវាស្គធារណៈេំខាន់ ដូចជាអប់រ ំេុខាភិបាល និងសេវាក្មាហិរញ្ា វតថុតាមរ
យៈម្បព័នធ្េពា្ាយអនឡាញឬទូរេ័ពទម្ដសៅមនុេេរួមទំងអនក្

ផ្ដលធាលប់ម្តូវបានដក្សចញឬមិន

អាចដំសណើរក្ខរសេវាក្មាផ្បបសនោះ។ ក្ខរ្តល់សេវាស្េងោនដូចជាក្ខរយក្ពនធ ក្ខរចុោះបញ្ជីដីធ្ីល ក្មាវ ិធ្ី
លិខិតឆលងផ្ដន និងសេវាក្មាផ្ដលទក្់ទងនឹងរោឋភិបាលដម្ទសទៀតអាច នឹងម្តូវបញ្ចប់ជាមួយ នឹង
ភាពងាយស្េួលសម្បើ ICT និង ម្បេិទធភាពក្ខន់ផ្តសម្ចើន ផ្ដលសធ្ាើឱយជីវ ិតរេ់សៅរបេ់ស្រេតីក្ខន់ផ្តមាន
ភាពងាយស្េួល។
អងាក្ខរយូសណេកូនិង Nokia បាន្តួចស្តើមក្មាវ ិធ្ីេិក្ាមួយផ្ដលចល័តសដើមបីជួយ្តល់អំណាចដល់ស្រេតី
និងក្ុមារ ី។តាមរយៈក្ខរស្ាើស្គរSMSទូ រេ័ពទចល័តមូលោឋនជាមួយនឹ ងក្មាវ ិធ្ីសនោះបាន្តល់េមាារៈ និង
ក្ខរេិក្ាអប់រ ំជាមួយ មាតិ ក្ខ្្ជាពិសេេេម្មាប់ស្រេតី និងក្ុមារ ីក្នុងក្ខរដឹក្្ំជីវ ិតផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្ និងក្ខលយជាជំសនឿចិតតនិងចំសណោះដឹងអំពីេិទិធនិងសោលសៅរបេ់ពួក្សគ្។
ក្ខរផ្ែទំេុខភាពជាផ្្នក្មួយម្នវ ិេ័យអភិវឌឍន៍យងធ្ំមួយ

ិជជមានក្ំពុងម្តូវ
ផ្ដលបានផ្ទលេ់បូរជាវ
ត

បានសម្បើម្បាេ់តាមរយៈក្មាវ ិធ្ី ICT ។ វ ិេ័យ ICT ម្តូវបានសម្បើម្បាេ់ទំងពីរសៅក្ម្មិតស្គថប័នសវជជស្គស្រេត
និង ផ្ទទល់ខួនសដើ
ល
មបី ធា្ថាទំ្ក្់ទំនងរវាងម្គ្ឹោះស្គថនេុខាភិបាល និងពម្ងីក្មូលោឋនចំសណោះដឹងសវជជ
ស្គស្រេត (ទំងសម្ៅបណា
ត ញនិងក្នុងបណា
ត ញ)។ វ ិេ័យ ICT ក្ំ ពុងម្តូវបានសម្បើក្ុងក្ខរ្ត
ន
ល់នូវដំសណាោះ
ស្ស្គយផ្ដលមានម្បេិទធភាពម្ចនម្បឌិតែាីសលើសេវាទក្់ទងនឹងេុខភាពជាពិសេេ

សៅក្នុងតំបន់

ភូមិស្គស្រេតនិងសេដឋក្ិចច។ស្រេតីសៅក្នុងតំបន់ជនបទ និងពាក្់ក្ណា
ត លទីម្ក្ុងសៅម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍន៍
ក្ំពុងទទួលបាន្លម្បសយជន៍ពីក្ខរបសងកើតែាី

ផ្ដលគ្ួរឱយក្ត់េមាាល់ក្ុងក្ខរផ្ែទំ
ន
េុខភាព

តាម

វ ិេ័យ ICT ។
ឧទហរណ៍ សៅក្នុងម្បសទេឥណូា សនេុីសខតត Aceh Besar ឆាបមានក្មាវ ិធ្ីទូរេ័ពទម្ដក្នុងក្ខររក្ដំសណាោះ
ស្ស្គយសលើវ ិេ័យ ICT ក្ខរចំណាយមានម្បេិទិធភាពសដើមបីសលើក្ក្មពេ់េុខភាពមាតានិងទរក្។ ក្មាវ ិធ្ី
សនោះបានបំពាក្់បំបនឆាបក្ម្មិតមួយរវាងទូរេ័ពទចល័ត

និងម្បព័នធស្ាើស្គរជាអក្េរមួយផ្ទទល់ខួនផ្ដល
ល

អនុញ្ាតឱយពួក្សគ្ សដើមបីរក្ាទុក្ ព័ត៍មានេដីពីេុខភាពអនក្ជំងឺសធ្ាើយងណាឱយទន់ េម័យ "សៅក្នុង
មូលោឋនទិននន័យក្ណា
ត លមួយ។
េំស

សលើេពីសនោះសៅសទៀតវាជួយេម្មួលដល់ក្ខរទំ្ក្់ទំនងរវាង

ងនិងម្គ្ូសពទយឆាបផ្ដលជាអនក្ជំ្ញ។

ស្តើមមួយ

សៅក្នុងម្បសទេឥណា
ា ក្ខរបញ្
ច ំងេុខភាពគ្ឺជាក្ខរ្តួច

ផ្ដលមានក្ខររ ីក្ចសម្មើនផ្ដលមានក្ខរអភិវឌឍ

អូឌីយូផ្ដលសយើងសមើលស

ើញេតីពីបញ្
ា

េុខភាពមាតា និងក្ុមារ្ងផ្ដរ។ ប្ទប់មក្េមាារៈទំងអេ់សនោះម្តូវបានផ្ចក្ចយសៅក្នុងចំសណាម
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េិក្ខាក្ខមសោលសៅ (ស្រេតីក្ុងតំ
ន
បន់) សៅផ្ក្បរ្ទោះនិងេហគ្មន៍របេ់ពួក្សគ្តាមរយៈបុគ្ាលិក្េុខាភិបា
ល។

សោលសៅេំខាន់ផ្ដលសៅពីសម្ក្ខយក្មាវ ិធ្ីសនោះគ្ឺសដើមបីធា្ឱយមានព័ត៌មានេំខាន់េម្មាប់ស្រេតី

តាមរយៈក្ខរសម្បើម្បាេ់ ICT សនោះសដើមបីឱយពួក្សគ្អាចសធ្ាើក្ខរេសម្មចចិតតអំពីក្ខរផ្ែទំេុខភាព។ សៅក្នុង
ក្រណីេិក្ាទី៧

គ្ំនិតម្ចនម្បឌិតែាីមួយសទៀតសេវាេុខភាពផ្ដលមានម្បជាម្បិយភាពសោយម្បតិបតតិ

ក្ខរទូរេ័ពទចល័តសៅមីយន់មា ម្តូវបាន

បនលិច។ពម្ងឹងអំណាចរបេ់ស្រេតីក្ុងវ
ន ិេ័យ ICT និងសោល

សៅអភិវឌឍន៍េហេេវតេរ ៍។.25

ក្រណីេិក្ា ៧ Case Study 7.
ក្មាវ ិធ្ី Maymay សោយ Ooredoo មីយន់មា Maymay app by Ooredoo, Myanmar26

សតើវាគ្ឺជាអាី? What is it?
Maymay

គ្ឺជាសេវាក្មាផ្ែទំេុខភាពេម្មាប់មាតាផ្្ែក្សលើម្បព័នធទូរេ័ពទផ្ដលសរៀបចំ

សោយ Ooredoo ផ្ដលជាម្ក្ុមហុនទូរគ្ម្គ្មន៍សៅម្បសទេមីមាន់មា។ សម្ក្ខយសបើក្េសមាា
ធ្សៅឆ្នំ ២០១៤ Maymay ("មាតយ" ជាភាស្គតំបន់) ្តល់ព័ត៌មានស្រេតីមានម្្ទសពាោះនិងក្ខរ
តាមោនសលើក្ខរផ្ែទំ និងបញ្
ា េុខភាពក្ុមារ តាមរយៈ ទូរេ័ពទម្ដរបេ់ពួក្សគ្។ ក្មាវ ិធ្ី
សនោះម្តូវបានបសងកើតស

ើងសោយ Ooredoo ផ្ដលជាេមាគ្មម្បតិបតិតក្ខរទូរេ័ពទម្ដេក្ល

(GSMA) សេវាក្មា ម្បជាជនអនតរជាតិ (PSI) និង Koekoe Tech។ វាក្៏បានេហក្ខរជាមួយក្មា
វ ិធ្ី GSMA ផ្ដលទក្់ទងជាមួយក្មាវ ិធ្ីស្រេតី ទីភានក្់ងារេហរដឋអាសមរ ិក្េម្មាប់ ក្ខរអភិវឌឍ
អនតរជាតិអងាក្ខរេហម្បជា ជាតិនិង មូលនិធ្ិ Blair Chene េម្មាប់ស្រេតី។
សតើវាដំសណើរក្ខរយងដូចសមតច? How does it work?
បចចុបបននម្បសទេមីយន់មាក្ំពុងម្បឈ្មមុខនឹងបញ្
ា មួយចំនួនទក្់ទងសៅនឹងេុខភាព

មាតា រួមមាន អម្តាមរណៈខពេ់របេ់ទរក្ និង មាតា និង ក្ងាោះអាហ្វរូបតថមាទរក្។ ជាង
៧០ ភាគ្រយម្នក្ខរឆលងទសនល បានសក្ើតស

ើងសោយោានសេវាសវជជស្គស្រេតផ្ដលមានជំ្ញ

វ ិជាជជីវៈម្តឹមម្តូវ ក្ងាោះព័ត៌មានអំពីេុខភាពមាតា និង ទរក្ ក្នុងចំសណាមឪពុក្មាតយវ ័
25

PATH, “Maternal and Child Health and Nutrition Global Program”. Available from http://sites.path.org/mchn/our-projects/
maternal-and-newborn-health/projecting-health/.
26 GSMA, “Connected Women Programme”. Available from http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/

connected-women.
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យសក្ាង ស្រេតីមានម្្ទសពាោះ និងម្គ្ួស្គររបេ់ពួក្សគ្។ សដើមបីសោោះស្ស្គយបញ្
ា ទំងសនោះក្មាវ ិធ្ី
Maymay ្តល់នូវសេវាក្មា ដូចខាងសម្ក្ខម៖

• ក្ខរជូនដំណឹង អំពីដំបូ្ានផ្្នក្េុខភាពមាតា - អនក្សម្បើក្មាវ ិធ្ីសនោះ ទទួលបានដំបូ្ាន
អំពី េុខភាពមាតាចំនួនបី

ក្នុងមួយេបាតហ៍ផ្ដលតម្មូវសៅតាមដំណាក្់ក្ខលម្នក្ខរ

មានម្្ទសពាោះរបេ់អនក្សម្បើ។

• សេវាសវជជបណិា តក្នុងតំបន់ - ក្មាវ ិធ្ីសម្បើម្បព័នធទីតាំង GPS របេ់អនក្សម្បើម្បាេ់និងម្បព័នធ
ទិននន័យរបេ់អនក្ជំ្ញផ្្នក្េុខភាពរបេ់ម្បសទេភូមាសដើមបី្តល់ព័ត៌មាន និងទីតាំង
របេ់បុគ្ាលិក្ផ្ែទំេុខភាពផ្ដលសៅជិតបំ្ុតតាមរយៈផ្្នទី Google Map។ជីវម្បវតិត
របេ់អនក្សម្បើ - អនក្សម្បើម្បាេ់ក្មាវ ិធ្ីសនោះ គ្ឺទមទរឲ្យមានក្ខរបញ្ូច លព័ត៌មានលមែិតម្ន
ក្ខរមក្រដូវចុងសម្ក្ខយរបេ់ពួក្សគ្ ឬក្ខរបាន់ម្បមានអំពី ក្ខលបរ ិសចឆទរមក្រដូវ សដើមបី
ដឹងពីសពលសវលា ជាមួយនឹងដំណាក្់ក្ខលផ្ដលមានម្្ទសពាោះ ។ ស្គរម្តូវបានផ្ម្បម្បួល
្ងផ្ដរ

ថាសតើវាអាចសៅរួចសទសបើអនក្សម្បើជាអនក្មានម្្ទសពាោះដំបូងសហើយអនក្សម្បើអាច

ផ្ទលេ់បូរក្ខរបិ
ត
ទឬសបើក្សដើមបីជូនដំណឹងសៅ ម្គ្ប់សពលបានផ្ដរឬសទ។

• សដើមបីធា្ថាពត័មានសនោះអាចសជឿទុក្ចិតតបានក្ខរ្តល់ដំបូ្ានសនោះម្តូវបានទទួលពី
អងាភាពេក្មាភាពចល័តមាតា និងអនុម័តសោយម្ក្េួងេុខាភិបាលរបេ់ម្បសទេមី
យន់មាេម្មាប់ក្ខរ្េពា្ាយ។ ទិននន័យផ្ដលបាន្េពា្ាយម្តូវបានរក្ាជាប់ពាក្់
ព័នធតាមរយៈតំបន់

និងក្ខរបក្ផ្ម្បអតថបទសោយសវជជបណិា តម្បសទេមីយន់មាអងាក្ខរ

PSI សោយឥតគ្ិតម្ែល និងអាចម្តូវបានោក្់ដំសណើរក្ខរសៅសលើក្មាវ ិធ្ីទូរេ័ពទម្បសភទ iOS
និង Android ។

្លបោះពាល់ Impact
េពាម្ែៃសនោះ Maymay មានអនក្សម្បើម្បាេ់ជាង ១១.០០០ ្ក្់សៅម្បសទេមីយន់មា។
សទោះបីជាមានក្ខរសម្ជៀតចូលទូរេ័ពទម្ដពីសម្ៅម្បសទេចូលក្នុងម្បសទេមីយន់មាយង

ណាក្តី យងសហ្វចណាេ់មានម្បជាជន២៥ភាគ្រយម្នម្បជាជនេរុប សម្បើម្បាេ់ក្មាវ ិធ្ី
សនោះ ក្មាវ ិធ្ី Ooredoo របេ់ ម្បសទេមីយន់មា ទទួលបានក្ខរទញយក្មក្សម្បើម្បាេ់
១០,០០០ សហើយអនក្សដើរតាម តាមរយៈសហាេបុក្ ៤០.០០០ ផ្ខមក្រាឆ្នំ ២០១៥។ វាមាន
សោលបំណងសដើមបី្នដល់ក្ខរទញយក្ជាង៣០,០០០

្ក្់សៅពាក្់ក្ណា
ត លឆ្នំ

២០១៦ ។ Maymay បានទទួលពានរងាាន់ម្ចនម្បឌិតសេវាទំនិញសម្បើម្បាេ់សៅក្នុងក្មាវ ិធ្ី
ម្បគ្ល់ពានរងាាន់ម្ចនម្បឌិតអាជីវក្មាទូរគ្ម្គ្មន៍េក្លឆ្នំ២០១៥

និងពានរងាាន់

គ្សម្មាងលែបំ្ុតសៅក្នុងេហគ្មន៍ទូរគ្ម្គ្មន៍អាេុីឆ្នំ២០១៥ ្ងផ្ដរ។
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៤.២ .៣ ឱក្ខេេម្មាប់ក្ខរចូលរួមសេដឋក្ិចចេងាម

Opportunities for socio-economic

participation
វ ិេ័យ ICT ម្តូវបានចត់ទុក្ជាផ្្នក្មួយម្នយនតក្ខរផ្ចក្ចយគ្នលឹោះ េម្មាប់ក្ខរអភិវឌឍសៅ ទូទំងពិភព
សលាក្។

ក្ខររ ីក្ស្គយម្នម្បព័នធអុីនធ្ឺណិត

ចំសណាមទម្មង់ស្េងោនម្ន

ទំ្ក្់ទំនងឥតផ្ខេ

និងក្ខររួមបញ្ូច លអនុវតតមួយក្នុង

បសចចក្វ ិទាេហគ្មន៍ព័ត៌មានសនោះបានជួយក្នុងក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់

ម្បជាជនសៅទូទំងពិភពសលាក្

និងធា្ឱយបាននូវជីវ ិតរេ់សៅលែម្បសេើរជាងមុនេម្មាប់មនុេេ្

សពលបចចុបបនននិងអ្គ្ត។ ស្គរៈេំខាន់ម្ន ICT សៅក្នុងក្ខរអភិវឌឍសេដឋក្ិចចេងាមគ្ឺមានសោលបំណង
សលើក្ក្មពេ់ស្រេតី រួមបញ្ូច លទំងអនក្ផ្ដលក្ំពុងរេ់សៅសម្ក្ខមប្ទត់ម្នភាពម្ក្ីម្ក្។ ជាក្ខរពិត ក្ខរបសងកើន
ចំនួនស្រេតី និងសក្ាងស្េីសលើបណា
ត ញសនោះនឹងបសងកើតែវ ិក្ខម្បមាណជា ១៣ ពាន់លានដុលាលរ សៅ១៨ ពាន់
លានដុលាលរក្នុង្លិត្លក្នុងស្េុក្េរុបសៅទូទំងម្បសទេក្ំពុង
អភិវឌឍន៍។ វានឹងបសងកើតសអាយមានក្ខរលក្់ែីាតាមបណា
ត ញអុីនធ្ឺណិតចំនួនម្បមាណពី ៥០ សៅ ៧០
ពាន់លានដុលាលរេហរដឋអាសមរច
ិ ។ តាមបណា
ត ម្បសទេអភិវឌឍ និងម្បសទេក្ំពុងអភិវឌឍ ក្ខរសម្បើម្បាេ់
អុិនធ្ឺណិតសធ្ាើឲ្យម្បាក្់ចំណូលរបេ់ស្រេតីសក្ើនស
សម្ក្ខយសនោះសោយម្ក្ុមហុន

Intel

ើងយងខាលំង។

សៅក្នុងក្ខរេិក្ាពហុម្បសទេចុ ង

ជិតពាក្់ក្ណា
ត លម្នស្រេតីផ្ដលសម្បើ អុិនធ្ឺណិតេម្មាប់ក្ខរផ្េាងរក្

ក្ខរងារ សហើយម្បផ្ហល ៣០ ភាគ្រយម្នអនក្សម្បើម្បាេ់អុិនធ្ឺណិតជាស្រេតីបានរក្ធ្នធានអនឡាញសដើ មបី
រក្ម្បាក្់ចំណូលបផ្នថមសទៀត។

្រ ីមានក្់មក្ពីម្បសទេឥណា
ា បានសលើក្ស

ើងថាអុិនធ្ឺណិត

បាន្តល់

ឱក្ខេសដើមបី្ងចូលរួមក្នុង "ក្ខរសធ្ាើជំនួញសោយឯក្រាជយ ... ទំងអេ់សៅសលើពិភពសលាក្" ។”55
ឧទហរណ៍ មួយម្ន ICT ក្ខរជួយ ដល់្រ ីឲ្យមានេក្ខតនុពលផ្្នក្ហិរញ្ា វតថុគ្ឺអនក្្ង Usaha Wanita។
្ងបានសម្បើម្បាេ់សេវាក្មាអុិនធ្ឺណិតមួយផ្ដលម្តូវបានរច្ស

ើងសោយមូលនិធ្ិ

CherieBlair

េម្មាប់ជួយេហម្គ្ិនស្រេតី ឥណូា សនេុី ផ្ដលម្តូវក្ខរក្ខរផ្ណ្ំ តាមរយៈក្ខរក្ិចចខិតខំម្បឹងផ្ម្បង ក្នុង
ក្ខរក្ខត់បនថយក្ខរចំណាយ និងពម្ងីក្េហម្ោេរបេ់ពួក្សគ្។ សេចក្ដីលមែិតសៅសលើសេវាសនោះគ្ឺម្តូវ
បានសរៀបរាប់សៅក្នុងក្រណីេិក្ា៨ ។
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ក្រណីេិក្ា ៨ Case Study 8.
សេវាទូរេ័ពទចល័តសៅ Usaha Wanita mobile service in Indonesia56

សតើវាគ្ឺជាអាី? What is it?
សេវាចល័ត Usaha ម្តូវបានបសងកើតស

ើងក្នុងម្បសទេ ឥណូា សនេុីក្ុងឆ្
ន
ន ំ ២០១២ ក្នុងភាពជាម្ដគ្ូ

ជាមួយមូលនិធ្ិ ExxonMobil Nokia និ ង lndosat ។ សៅក្នុងភាស្គឥណូា សនេុី Usaha Wanita មាន
ន័យថាអនក្ជំនួញស្រេតី។ សោយផ្្ែក្សលើក្ខរស្ស្គវម្ជាវដ៏េុីជសម្ៅ បានបញ្
ជ ក្់ថាវាជាឧបេគ្ាដ៏
ចមបងផ្ដលេហម្គ្ិនជាស្រេតីសៅក្នុង ឥណូា សនេុីក្ំពុងម្បឈ្មមុខ សេវាក្មាសនោះម្តូវបានបសងកើត
ជាឧបក្រណ៍បសម្ងៀនសដើមបីជួយេហម្គ្ិនស្រេតីជំនោះរាល់បញ្
ា ម្បឈ្ម្្តាមរយៈក្ខរ្តល់នូវ
គ្នលឹោះអាជីវក្មាេំខាន់ៗ និងព័ត៌មានទី្ារតាមរយៈក្មាវ ិធ្ីក្ុងទូ
ន
រេ័ពទម្ដ។ Usaha Wanita ្ដល់
សលើក្ខរោំម្ទម្នក្ខរអភិវឌឍពាណិជជក្មាជាមួយស្គជីវក្មា Mercy ម្នម្បសទេឥណូា សនេុីសហើយ
បាន្តល់ក្ខរបណុត ោះបណា
ត លក្ស្គងេមតថភាពេម្មាប់ស្រេតី ២.០០០ អាជីវក្មា។
56

55 Ibid.
56 Cherie Blair Foundation for Women, “Usaha Wanita Moible Service in Indonesia”. Available from http://www.

cherieblairfoundation.org/usaha-wanita-mobile-service-in-indonesia/.

្លបោះពាល់ Impact
សេវាចល័ត Usaha Wanita ម្តូវបានសម្បើម្បាេ់សោយស្រេតីជាង ១៤.០០០ ្ក្់សៅឥណូា សនេុី។ វាម្តូវ
បានបញ្ូជ នជាសលើក្ដំបូងសៅដល់ េហម្គ្ិនស្រេតីសៅក្នុងម្បសទេនីសហេរ ីយ និងតង់ហានីសហើយបាន
សៅដល់ស្រេតីជាងេរុប ១០០,០០០ ។ វាបានឈ្នោះពានរងាាន់ទំនិញសម្បើម្បាេ់លក្ាណៈម្ចនម្បឌិ តលែ
បំ្ុតសៅក្មាវ ិធ្ីម្បគ្ល់ពានរងាាន់

ទូរគ្ម្គ្មន៍ពាណិជជក្មាជាេក្លម្បចំឆ្នំ

២០១៣។

Usaha

Wanita មានក្ខរ្តួចស្តើម lndosat សផ្ទតតេំខាន់សេវាក្មាចល័តរបេ់ស្រេតី, Info Wanita បាន្តល់ព័ត៌មាន
េំខាន់សលើក្ខរម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ា វតថុ បំ ណិនជីវ ិត េុខភាព និងតំផ្ហទំក្ុមារ តាមរយៈក្ខរសម្បើម្បាេ់ស្ាើ
ស្គរជាអក្េរ ។
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ក្ខរសម្បើម្បាេ់វ ិេយ័ ICTអាចបសងកើនម្បេិទធភាពសោយក្ខរេនេំ សពលសវលា និងម្បាក្់ក្ខក្់ សៅតាម
តំបន់ជនបទនិងទីម្ក្ុង ICT បានេម្មបេម្មួល បញ្
ា ក្ខរសម្បើ ម្បាេ់សពលសវលាសម្ចើន (ឧ, ក្ខរស្ាើរ និង
ផ្ចក្រ ំផ្លក្ឯក្ស្គរផ្ដលមានចមាៃយឆ្ៃយ ក្ខរទូ ទត់វ ិក្័យប័ម្ត ក្ខរផ្េាងរក្ក្ខរងារ ។ល។) ផ្ដលម្តូវ
ចំណាយសពលជាសម្ចើនសមាងក្នុងក្ខរសធ្ាើដំសណើរ។ េពាម្ែៃ អាជីវក្មាខានតតូច មធ្យមនិងធ្ំ ក្ំពុងសម្បើម្បាេ់
ម្បតិបតតិក្ខរម្បព័នធ ICT យងមានម្បេិទិធភាពក្នុងក្ខរទំ្ក្់ទំនងជាមួយអតិែិជន ក្ំណត់ និង្េពា
្ាយ្លិត្លរបេ់ពួក្សគ្និង្នដល់ជាមួយបណា
ត ញែាី និងអតិែិជន។ សទោះជាយងណាក្៏សៅ
ផ្តមានភាពខុេោនជាសម្ចើនសៅក្នុងលក្ាខណាម្នដំសណើរក្ខរនិ ងក្ខរអនុវតត

ICT

សៅក្នុងក្ខរងារ

និង

េក្មាភាពម្បចំម្ែៃជាពិសេេសៅក្នុងតំបន់ក្ំពុងអភិវឌឍន៍។
៤.២.៤

ឱក្ខេេម្មាប់ក្ខរចូលរួមក្នុងនសយបាយ

Opportunities for political participation

ជាភាពេំខាន់ មួយក្នុងក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចរួមរបេ់ស្រេតី ម្តូវបានបសងកើនក្ខរយល់ដឹងផ្្នក្នសយបាយ
និងក្ខរចូលរួមជាស្គធារណៈយងេក្មារបេ់ស្រេតី។
េំខាន់ក្ុងក្ខរជំ
ន
រញ
ុ ឱយអំណាចដល់ស្រេតីនសយបាយ។

សៅទីសនោះវ ិេយ័ ICT សៅបនតសដើរតួ្ទីយង
វាមានចល្នសយបាយជាសម្ចើនផ្ដលម្តូវ

បាន្តួចស្តើម និងក្ខរតេូមតិយងទូលំទូលាយតាមរយៈ វតតមានសៅសលើបណា
ដ ញរបេ់េក្មាជនស្រេតី
ផ្ដលសម្បើម្បាេ់ម្បព័នធ្េពា្ាយេងាម្្។ ឧទហរណ៍សៅក្នុងចល្ Occupy របេ់េហរដឋអាសម
រ ិច ចល្ Arab Spring សៅក្នុងម្បសទេសអហេុីប ម្បសទេបាផ្រននិងម្បសទេទុយសណេុី និងចល្
Shahbag សៅបង់ក្ខលផ្ដេ សយើងបានស

ើញក្ខរចូលរួមយងេក្មារបេ់ស្រេតីរាប់ពាន់្ក្់ ទំងពីរបណា
ត

ញ។.27
ម្ក្ុមអនក្ស្ស្គវម្ជាវសយនឌរ ័

បានរក្ស

ើញថា ម្បព័នធ្េពា្ាយែាី (ឧទហរណ៍ៈ ម្បព័នធ្េពា្ាយ

េងាម និងក្មាវ ិធ្ីទូរេ័ពទ) ពិតជាមានេក្ខតនុពលក្នុងក្ខរ ជួយដល់ស្រេតីសោយមិនគ្ិតពីម្បវតតិសេដឋក្ិចច
េងាមរបេ់ពួក្សគ្ សោយសធ្ាើតាមឋា្នុម្ក្មម្នេងាមម្បម្ពណី។ ICT បាន្តល់ជាសវទិក្ខមួយេម្មាប់
ស្រេតីម្តូវបានតភាជប់សៅនឹ ងក្ខរបសញ្ចញេំសលងរបេ់ពួក្សគ្ម្បឆ្ំងនឹងបញ្
ា េងាមជាសម្ចើន។
ឧទហរណ៍ថា:“ម្ត

ប់សៅរក្បសចចក្វ ិទា"គ្ឺយុទធ្ក្ខរជាស្គក្លមួយផ្ដលសោោះស្ស្គយបញ្
ា ម្នអំសពើ

ហិងាម្បឆ្ំងនឹងស្រេតីនិង ICT ។ យុទធ្ក្ខរសនោះម្បឆ្ំងនឹងហ្វនិភ័យ និងក្ខរយល់ដឹងអំពីអំសពើហិងា
របេ់ស្រេតី

ផ្ដលម្បឈ្មតាមរយៈបណា
ត ញចល័ត។

វាក្៏បានផ្ចក្រ ំផ្លក្វ ិធ្ីសដើមបីទប់ស្គកត់អំសពើមួយ

ចំនួនដូចជាក្ខរសម្បើម្បាេ់េក្មាភាពរួម យុទធ្ក្ខរម្បព័នធ្េពា្ាយេងាម និងក្ខរសម្បើម្បាេ់បសចចក្
27
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Rupak Bhatta, “The Shahbag Generation of Bangladesh”, The Assam Chronicle, 24 September 2014. Available from http://
assamchronicle.com/news/shahbag-generation-bangladesh.
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វ ិទាយងមានម្បេិទធភាព។

សៅក្នុងតំបន់អាេុីបាេុីហិក្
ា ម្ពឹតិតក្ខរណ៍ម្ត

ប់សៅរក្បសចចក្វ ិទា ម្តូវ

បានសរៀបចំសៅក្នុងម្បសទេយងសហ្វចណាេ់ម្បាំបួនមានដូចជា ក្នុងម្បសទេអូស្រស្គតលី បង់ក្ខលសដេ
ក្មពុជា ឥណា
ា ឥណូា សនេុី មាស

េុី បាគ្ីស្គថន ហាីលីពីននិងស្េីលងាក។.28

ម្ពឹតិតក្ខរណ៍ទំងសនោះម្តូវបានោំម្ទសោយអងាក្ខរេិទិធស្រេតីនិងអងាក្ខរវ ិេ័យICT ។
អភិវឌឍន៍

សៅក្នុងម្បសទេ

គ្មាលតសយនឌ័រសៅក្នុងក្ខរចូលសៅក្ខន់ព័ត៌មានសយបាយតាមបណា
ត ញ្្ក្ខន់ផ្តមាន

ទំហំតូចសៅៗ សនោះសបើសយងតាមមជឈមណាលស្ស្គវម្ជាវ Pew ក្នុងឆ្នំ២០១០ ២៥ ភាគ្រយម្នបុរេនិង
២៤ ភាគ្រយម្នស្រេតីផ្ដលបានសម្បើអុិនធ្ឺណិតជាម្បភពេំខាន់ម្នយុទធ្ក្ខរនសយបាយនិងព័ត៌មានម្ន
ក្ខរសបាោះសឆ្នត។

ក្នុងក្ខរស្ស្គវម្ជាវមួ យម្នេមាជិក្េភាេហភាពអឺរប
ុ ម្តូវបានសគ្រក្ស

អាចជួយឱយអនក្នសយបាយស្រេតីក្ខន់ផ្តមានក្ខរសបើក្ចំហ

ើញថា

ICT

និងមានម្បេិទិភា
ធ ពក្នុងក្ខរទទួលបានស្គរ

របេ់ពួក្សគ្ពី ម្បជាជនទូសៅសោយសជៀេវាងនូវបណា
ត ញទំ្ក្់ ទំនងជាម្បម្ពណី

និងឧបេគ្ាពាក្់

ព័នធ។ ឧបេគ្ាផ្បបសនោះ សបើសយងតាមអនក្នសយបាយស្រេតីជាធ្មាតាពាយមសដើមបីក្ំណត់ តួ្ទី “ជា
ស្រេតី”សៅក្នុងរោឋភិបាល និងអាចមានបញ្
ា ដល់អាជីពរបេ់ពួក្សគ្។
ICT

និងម្បព័នធ្េពា្ាយេងាមគ្ឺជាឧបក្រណ៍ក្នុងក្ខរសលើក្ទឹក្ចិតតស្រេតីឱយមានទំ្ក្់ទំនងសៅក្នុង

នសយបាយ និងទទួលេំសលងរបេ់ពួក្សគ្ សលើបញ្
ា ផ្ដលមានសៅតាមសពលសវលាក្ំ ណត់របេ់ពួក្សគ្
តាមម្បព័នធ្េពា្ាយម្បម្ពណី។
ខាងតបូង

ក្ខរស្ស្គវម្ជាវែាីសៅសលើក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីសៅក្នុងតំបន់អាេុី

បានបងាាញថាស្រេតីសៅក្នុងម្បសទេអាហាហ្វានីស្គថន

ពិចរណាសលើវ ិេ័យ

ICT

បង់ក្ខលផ្ដេ ឥណា
ា
និងបាគ្ីស្គថន

ជាបងែួចសៅក្ខន់ពិភពខាងសម្ៅនិងជាសវទិក្ខមួយសដើមបីឲ្យេំសលងរបេ់សគ្

បានឮពីេំណាក្់ មហ្វជនទូសៅ។ វ ិេ័យ ICT អាចជួយស្រេតីបសងកើតក្ផ្នលងផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្ ក្នុងក្ខរ
ម្បាស្េ័យទក្់ទង និងផ្ចក្រ ំផ្លក្គ្ំនិតេងាមនសយបាយរបេ់ពួក្សគ្។29
អាីផ្ដលម្តូវសធ្ាើ Something To Do
ក្នុងចំសណាមមិតតភក្ដិរបេ់អនក្ ឬបុគ្ាល សមើលសៅក្នុងបញ្
ា ដូចខាងសម្ក្ខមសនោះ៖
• ក្នុងេហគ្មន៍ ម្បសទេរបេ់អនក្ សតើវ ិេយ័ ICT មានមសធ្ាបាយអាីខលោះផ្ដល អាចជួយស្រេតី
ក្នុងក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់ពួក្សគ្?
• សតើមានមសធ្ាបាយជាក្់លាក្់អីាខលោះផ្ដល ICT អាចជួយឲ្យស្រេតីក្ុងេហគ្មន៍
ន
របេ់អនក្សៅ
ក្នុងភាពជាេហម្គ្ិនមាន ក្ខរអប់រ ំ េុខភាព និងក្ខរចូលរួមក្នុងនសយបាយ?

28
29

Take Back the Tech, “Asia”. Available from https://www.takebackthetech.net/region/asia.
Jennifer L. Solotaroff and Rohini Prabha Pande, Violence against Women and Girls: Lessons from South Asia (Washington,
D.C., World Bank, 2014). Available from
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20153/9781464801716.pdf.
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៤.៣. បញ្
ា ម្បឈ្មរបេ់ស្រេតីក្ុងក្ខរសម្បើ
ន
ម្បាេ់ ICT Challenges to
women’s use of ICT

ស្រេតីទំនងជាមានភាពអវ ិជជមានក្នុងដំសណើរក្ខរនិងក្ខរសម្បើម្បាេ់អំណាចក្នុងវ ិេយ័ ICT ។ ជាមធ្យមម្បផ្ហល
២៥ ភាគ្រយជាស្រេតីក្ំពុងសម្បើអុីនធ្ឺផ្ណតតិចជាងបុរេ។ គ្មាលតស្េសដៀងោនអាចម្តូវបានសមើលស

ើញ សៅ

ទូទំងអាេុីខាងតបូងមជឈិមម្បសទេ អនុតំបន់ស្គហ្វរាទាីបអាហ្វហាិក្ និងអាហ្វហាិក្ខាងសជើង។

បំផ្ណងផ្ចក្បសចចក្វ ិទាឌីជីែលគ្ឺេំសៅសៅសលើគ្មាលតខុេោនរវាងម្ក្ុមម្នម្បជាជន និងតំបន់ស្េងោន
សៅក្នុងលក្ាខណាម្នភាពផ្ដលអាចរក្បាន អាចម្លលក្បាន និងក្ខរសម្បើ ម្បាេ់ក្មាវ ិធ្ី ICT ផ្ដលបាន
អនុញ្ាតនិងសោោះស្ស្គយ (ឧទហរណ៍ ទូរេ័ពទ ក្ុំពយូទ័រ អុីនធ្ឺណិត និងបសចចក្វ ិទាឌីជីែលផ្ដលសទើប
នឹងបសងកើតែាីស្េងសទៀត)។ សៅសពលបចចុបបននមានផ្ត ១៥ ភាគ្រយម្នម្បជាជនទូទំងពិភពសលាក្អាច
មានលទធភាពទិញសេវាអុីនធ្ឺណិត។ ទូរេ័ពទចល័តជាក្តាតលិក្រផ្ដលសម្បើ ក្មាវ ិធ្ី ICT បានសម្ចើនបំ្ុត
យងទូលំទូលាយ បាន្នដល់សៅជុំវ ិញ ៨០ ភាគ្រយម្នម្បជាជនសៅសលើពិភពសលាក្។ សទោះជា
យងណា, ម្បមាណ ២ ពាន់លាន្ក្់្សពលបចចុបបននសនោះមិនមានទូរេ័ពទផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ពួក្សគ្សហើយ
ជិត ៦០ ភាគ្រយម្នម្បជាជនទូទំងពិភពសលាក្មិនម្តូវបានភាជប់បណា
ត ញអុីនធ្ឺណិត។ សនោះគ្ឺមួយផ្្នក្
សោយស្គរផ្តក្ខរចំណាយខពេ់សលើ

សហោឋរច្េមព័នធទូរគ្ម្គ្មន៍

(បណា
ត ញអុីនធ្ឺ ណិតឬឧទ

ចល័តនិងអង់ផ្តន)ជាពិសេេេម្មាប់តំបន់ ជនបទ ផ្ដលមានទំហំធ្ំសោយមានម្បជាជនសៅរបាត់របា
យ។ េូមបីផ្តេម្មាប់តំបន់ផ្ដលមានបណា
ដ ញអុីនធ្ឺណិត ក្ខរចំណាយខពេ់េម្មាប់ អនក្សម្បើអាចជា
ឧបេគ្ាដល់ក្ខរសម្បើម្បាេ់បផ្នថមសទៀតម្នវ ិេយ័ ICTs ជាពិសេេស្រេតី និងពួក្ចេ់ម្ពឹទធចរយសៅក្នុង
េហគ្មន៍ផ្ដលមិនមានឱក្ខេនឹងសម្បើ។ ក្ខរេិក្ារបេ់ម្ក្ុមហុន Intel ស្រេតីនិងបណា
ត ញសនោះបានរក្
ស

ើញថា: "តម្មលេមរមយផ្ដលអាចទទួលយក្បាន ម្តូវបានសគ្សលើក្ស

មិនទន់សម្បើម្បាេ់បណា
ត ញ

ើងថាជាឧបេគ្ាសោយអនក្ផ្ដល

ដូចជាអនក្សម្បើម្បាេ់្សពលបចចុបបននផ្ដលជាមូលសហតុផ្ដលពួក្សគ្មិ ន

សម្បើម្បាេ់អុិនធ្ឺណិតបនតសទៀត។

សទោះបីជាមានឧបេគ្ាសយនឌ័រជាក្់លាក្់ផ្ដលផ្តងផ្តសក្ើតស

ើងជា

ញឹក្ញាប់ រាយក្ខរណ៍ហ្វក្់ដូចជាមិនម្គ្ប់ម្ោន់ សហើយក្ខរចំណាយម្នដំសណើរក្ខរ សៅផ្តជាឧបេគ្ា
ស្ោះេមមាម្តបោះពាល់ដល់ស្រេតី "។
ក្ំសណើនម្នក្ខរម្បាស្េ័យទក្់ទងោនមិនធា្េមភាពក្នុងក្ខរម្បមូល និងផ្ចក្ចយព័ត៌មាន។ តំបន់
ក្ំពុងអភិវឌឍន៍គ្ឺេិត
ថ សៅសម្ក្ខមវតតមានរបេ់បណា
ត ញអុីនធ្ឺណិត ក្នុងលក្ាខណាម្នលទធភាព ម្នមាតិ ក្ខ
មូលោឋនីយក្មា ៨៥ ភាគ្រយម្នមាតិក្ខផ្ដលបសងកើតសោយអនក្សម្បើម្បាេ់េរុប គ្ឺលិបិម្ក្មសោយ Google
មានម្បភពមក្ពីេហរដឋអាសមរ ិក្ ក្ខណាោ និង
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អឺរប
ុ ។ សលើេពីសនោះសទៀត របាយក្ខរណ៍ចុងសម្ក្ខយ

HOW CAN ICT PROMISE AND ENABLE WOMEN’s EMPOWERMENT?

សនោះបងាាញជាមធ្យម ១ក្នុង៥្ក្់ម្ន្រ ីសៅក្នុងម្បសទេសអហេុីបនិងម្បសទេឥណា
ា បានចត់ទុក្អុីនធ្ឺ
ណិតជាសរឿងមិនេមរមយេម្មាប់ពួក្សគ្។ ពួក្សគ្សជឿថាក្ខរចូលរួមជាមួយេក្មាភាពផ្ដលទក្់ទងនឹ ង
ម្បព័នធអុីនធ្ឺណិតគ្ឺមិនមានម្បសយជន៍ និងមិនម្តូវបានអនុម័តសោយម្ក្ុមម្គ្ួស្គររបេ់ពួក្សគ្។ សៅ
ក្នុងេហគ្មន៍ មួយចំនួនសៅជុំវ ិញពិភពសលាក្

ក្ខរខាាេ់សអៀនហនឹងសធ្ាើអីាផ្ដលសយើងចង់សធ្ាើជាមួយនឹង

ម្បព័នធអុីនធ្ឺណិតផ្តងផ្តមានបនតម្នបទោឋនសយនឌ័រ ជាធ្មាតា។ េងាមជាសម្ចើនយល់ស

ើញថាស្រេតីក្ុង
ន

វ ិេ័យ ICT មានភាពជំ្ញតិច។.”30
ក្ខរសក្ើនស

ើងក្ខរភាជប់ មិនធា្ថាេមភាពក្នុងក្ខរម្បមូលព័ត៌មាននិងក្ខរផ្ចក្រ ំផ្លក្។

តំបន់ក្ំពុង

អភិវឌឍន៍គ្ឺមានស្គរៈេំខាន់យងខាលំងសៅសលើបណា
ត ញ សៅក្នុងលក្ាខណាម្នលទធភាព ម្នមាតិក្ខផ្ដល
បានសម្បើម្បាេ់ជាភាស្គជាតិ មាន៨៥ភាគ្រយម្នអតតបទេរុបម្តូវបានសម្បើសោយ Google ផ្ដលមាន
ម្បភពសដើមមក្ពីេហរដឋអាសមរ ិក្ក្ខណាោនិងអឺរប
ុ ។
សលើេពីសនោះសទៀតរបាយក្ខរណ៍ចុងសម្ក្ខយសនោះបងាាញថា
ម្បាំ្ក្់សៅក្នុងម្បសទេសអហេុីប

ជាមធ្យមក្នុងស្រេតីមួយ្ក្់ក្ុងចំ
ន
សណាមស្រេតី

និងម្បសទេឥណា
ា បានចត់ទុក្អុីនធ្ឺណិតជាក្ផ្នលងមិនេមរមយ

េម្មាប់ពួក្សគ្។ ពួក្សគ្គ្ិតថាក្ខរសម្បើម្បាេ់េក្មាភាព្្តាមរយៈអុីនធ្ឺណីតគ្ឺមិនមានម្បសយជន៍
សហើយនឹងមិនម្តូវបានអនុ ញ្ាតតិសោយម្ក្ុមម្គ្ួស្គររបេ់ពួក្សគ្ផ្ដរ។ សៅក្នុងេហគ្មន៍មួយចំនួនសៅជុំ
វ ិញពិភពសលាក្ក្ខររារាំងក្ខរសម្បើម្បាេ់អុីនធ្ឺណិតបណា
ត លមក្ពីបទោឋនម្្ទក្ុងរបេ់
ន
សយនឌ័រ។ េងាម
ជាសម្ចើនយល់ស

ើញថាស្រេតីមិនេូវមានជំ្ញក្នុងវ ិេ័យ ICT។

្នត់គ្ំនិតផ្បបសនោះ្តល់ឱយស្រេតីទទួលបាននូវសេវាស្េងៗពាក្់ព័នធនឹងក្ផ្នលងក្ខរងារ តិចជាងសៅក្ផ្នលង
អប់រ ំនិងសេវាស្គធារណៈ31
ខណៈសពលផ្ដលវ ិេ័យ ICT បានជួយ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីក្ុងេងា
ន
ម និងសេដឋក្ិចច ក្មាវ ិធ្ីស្េងៗក្នុងវ ិ
េ័យ ICT ក្៏មាននឹងមាន្លបោះពាល់ផ្ដលម្តូវបាន្ំក្ខរគ្ំរាមជាសម្ចើន្ងផ្ដរ។ អំសពើហិងាសលើស្រេតី
អនឡាញគ្ឺមានក្ខរសក្ើនស

ើងទំងអេ់សៅសលើពិភពសលាក្។

ក្នុងម្បសទេអភិវឌឍន៍និងម្បសទេក្ំពុង

អភិវឌឍន៍ដូចោនស្រេតីម្តូវបានក្ខលយជាជនរងសម្ោោះរតសោយក្ខរគ្ំ រាមក្ំផ្ហង សៅតាមម្បពនធ័អុីនធ្ឺណិត
អនឡាញ ក្ខរគ្ំរាមក្ំផ្ហងតាម cyberstalking និងេក្មាភាពស្េងៗសទៀតសៅសលើបណា
ដ ញផ្ដលបងក
ឱយមានសម្ោោះថានក្់ ដល់្ូវចិ
ល តតនិងរាងក្ខយ។

ក្ងាោះម្នក្ខរយល់ដឹងក្នុងចំសណាមម្បជាជនទូសៅសៅសលើ

30

Intel Corporation, Women and the Web (2012). Available from http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/
documents/pdf/women-and-the-web.pdf.
31 Syed Ishtiaque Ahmed and others, “Protibadi: A platform for fighting sexual harassment in urban Bangladesh”, in Proceedings
of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2014).
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វ ិធ្ីក្ុងក្ខរក្ខរពារឬរាយក្ខរណ
ន
៍ ពីបទសលាើេផ្បបសនោះបានសធ្ាើឱយ្លបោះពាល់អាម្ក្ក្់ម្នឧបបតតិសហតុផ្បប
សនោះ។ ក្ខររ ំសលាភបំពានភាពឯក្ជនសៅក្នុងបណា
ត ញេងាមដូចជា Facebook, Instagram និងក្មាវ ិធ្ី
WhatsApp មានអនក្សម្បើម្បាេ់ជាស្រេតីផ្ដលរង្លបោះពាល់យងធ្ៃន់ធ្ៃរ។ ជាពិសេេសៅក្នុងេងាមផ្បប
ម្បម្ពណី ឧបបតតិសហតុផ្បបសនោះម្តូវបានសម្បើជាសលេសដើមបីហ្វមឃ្លត់ស្រេតីមិនឱយសម្បើក្មាវ ិធ្ី ICT ស្េង
ោន។

អំសពើហិងាសលើបណា
ត ញនិងឧម្ក្ិដឋក្មាម្បឆ្ំងនឹងស្រេតីបានបោះពាល់េុវតថិភាពផ្ទទល់ខួនរបេ់
ល
ស្រេតី

ហ្វនិភ័យ និងក្ខររារាំងដំសណើរក្ខរម្នក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីសោយជសម្មើេវ ិេ័យ ICT ផ្ដលបាន
ទទួលក្ខរអនុញ្ាតសអាយសម្បើម្បាេ់។
ក្ខរអនុវតតសោលនសយបាយក្ខរសម្បើ ម្បាេ់របេ់ជនម្ក្ីម្ក្សៅសលើបណា
ដ ញសោលនសយបាយ ICT និង
cyberlaws អនដរាគ្មបានសធ្ាើសៅសលើបណា
ដ ញ ICT និងទំហំផ្ដលោានេុវតថិភាពេម្មាប់អនក្សម្បើស្រេតី។
ឧទហរណ៍រោឋភិបាលជាង

100

សៅជុំវ ិញពិភពសលាក្បានបសងកើតសោលនសយបាយ្លូវក្ខរេម្មាប់

អុីនធ្ឺណិតនិងវ ិេ័យទូរគ្ម្គ្មន៍។

សទោះជាយងណា

ផ្្នក្ខរទំងសនោះម្តូវបានរច្ស

ញឹក្ញាប់សោយោានក្ខរតភាជប់ជាមួយនឹងបញ្
ា ម្បឈ្មផ្ដលទក្់ទងនឹងសយនឌ័រ
ដំសណើរក្ខរមានេុវតថិភាពក្នុងសគ្ហទំព័រជាស្គធារណៈ

ើងជា

ឧទហរណ៍ចូ ល

និងក្ខរតំណាងម្បក្បសោយក្ខរសោរពរបេ់

ស្រេតី និងក្ុមារ ីសៅសលើបណា
ដ ញ.32
មួយក្នុងចំសណាមសហតុ ្លចមបងផ្ដលមានសៅពីសម្ក្ខយក្ខរបសងកើតសោលនសយបាយម្ក្ីម្ក្និងអនុវតត
គ្ឺក្ងាោះម្នទិននន័យលែ។

ជាពិសេេជាងសនោះសៅសទៀតរោឋភិបាលម្តូវក្ខរឱយមានក្ខរចូលដំសណើរក្ខរ

ទិននន័យផ្ដលសម្បើម្បាេ់បសចចក្វ ិទាពាក្់ពនធ័អំពីក្ខររួមសភទ

ផ្ដលជាបំផ្ណងអាចសអាយជួយពួក្សគ្

សដើមបីវ ិភាគ្ស្គថនភាពសៅក្នុងស្គថនភាពជាក្់ផ្េតងសអាយបានលែម្បសេើរជាងសនោះ33
ក្នុងក្រណីខលោះសគ្បានរក្ស

ើញចាប់ផ្ដលមានស្ស្គប់ មិនមានម្បេិទធភាពក្នុងក្ខរក្ខត់សទេឧម្ក្ិដឋជន

ផ្ដលសៅពីសម្ក្ខយក្ខរជួញដូរ្លូវសភទ

ក្ខរគ្ំរាមក្ំផ្ហងសលើបណា
ត ញអុីនធ្ឺណិត

សទៀតផ្ដលេូមបីផ្តសៅក្នុងម្បសទេអភិវឌឍន៍។
ជាក្ផ្នលងផ្ដលជនរងសម្ោោះម្តូវបានរក្ស

32

និងឧម្ក្ិដឋក្មាដម្ទ

សៅក្នុងម្បសទេក្ំពុងរ ីក្ចសម្មើនមានឧបបតតិសហតុផ្ដល

ើញថាមានជីវភាពក្ខន់ផ្តអាម្ក្ក្់ជាង សម្ពាោះម្បព័នធចាប់មិន

Ibid. Bina Agarwa, Are We Not Peasants Too? Land Rights and Women’s Claims in India (New York, Population Council,
2002). Available from https://docs.escr-net.org/usr_doc/Are_We_Not_Peasants_Too.pdf.
33 Ibid. FAO, “Gender and Land Rights: Policy Brief”, 2010; and SOFA Team and Cheryl Doss, “The Role of Women in
Agriculture”, ESA Working Paper No. 11-02, FAO, March 2011. Available from
http://www.fao.org/docrep/013/am307e/am307e00. pdf.
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មានសោលក្ខរណ៍ផ្ណ្ំចាេ់លាេ់ណាមួយសៅសលើក្ខរក្ខរពារពួក្សគ្ពីបទឧម្ក្ិដឋក្មា

សៅសលើ

បណា
ដ ញឬក្ខរម្បម្ពឹតតបទសលាើេម្ពហាទណាសោយក្ខរសម្បើ ម្បាេ់ ICTs.34
សបើសទោះបីជាអតថម្បសយជន៍ផ្ដលបានឆលុោះបញ្
ច ំងសអាយស

ើញ

រួមជាមួយេក្ខកនុពលម្នបចបសចចក្វ ិទា

េហគ្មន៍ព័ត៌មាន េំរាប់ក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចសអាយស្រេតីសៅទីស្ោះក្៏សោយ ក្៏សៅមានឧបេគ្ាមួយ
ចំនួនផ្ដលបានសក្ើតស

បសចចក្វ ិទាេហគ្មន៍ព័ត៌មាន

ើងសៅសលើស្រេតីជាសម្ចើនសទៀតក្នុងក្ខរសម្បើម្បាេ់

សដើមបីសធ្ាើសអាយជីវ ិតពួក្សគ្បានម្បសេើរស

ើង។

ក្ខរស្ស្គវម្ជាវែាីមួយបានរក្ស

សរ ើេសអើងសម្ៅម្បព័នធផ្ដលម្បឆ្ំងសៅនឹងស្រេតីម្តូវបានផ្ទលេ់បូរឬសក្ើ
ត
នស
ម្បាេ់ទំរង់ផ្បបបទក្៏ដូចជាឧបក្រណ៍តាមអនឡាញជាសដើម។

ើញថា ក្ខរអនុវតតភាព

ើងជាញឹក្ញាប់

មានក្រណីជាសម្ចើន

សោយក្ខរសម្បើ
ផ្ដលថាស្រេតីមិន

មានលទធភាពក្នុងក្ខរបសងកើតភានក្់ងាររបេ់ពួក្សគ្ សោយក្ខរសម្បើម្បាេ់បបសចចក្វ ិទាេហគ្មន៍ព័ត៌មាន
ខណៈផ្ដលពួក្សគ្បរាជ័យក្នុងក្ខរចក្សចញពីពិភពសលាក្ផ្ដលម្គ្ប់ម្គ្ងផ្ដលមនុេេម្បុេ។

សធ្ាើក្ខរស្គក្លបងសោយខលួនឯង Test Yourself
• សតើផ្បបបទម្នបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មានមានម្បសភទណាផ្ដលមានអតថម្បសយជន៍
ដល់ស្រេតី?
• សតើស្រេតីអាចសម្បើម្បាេ់បសចចក្វ ិទាជា្នន់េំរាប់ក្ខរសបើក្ចំហផ្្នក្សេដឋក្ិចចនិងក្ខរ្តល់
េិទិធអំណាចជាបនតប្ទប់បានផ្ដរឬសទ?
• សតើអីាជាបញ្
ា ម្បឈ្មដល់ក្ខរសម្បើម្បាេ់បសចចក្វ ិទារបេ់ស្រេតី សៅសលើក្ខរទំ ្ក្់ទំនងស្គរ
ពត៌មាន? សតើឧបេគ្ាទំងអេ់ស្ោះអាចសោោះស្ស្គយបានសោយរសបៀបណា?
ស្គរគ្នលឹោះ Key Messages
• បសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មានអាចម្តូវបានសម្បើម្បាេ់សដើមបីជួយដល់ក្ខរផ្ទលេ់បូរក្ន
ត ុង
េងាមសហើយ ក្៏អាច្តល់លទធភាពដល់បុរេ និង ស្រេតីបាន្ងផ្ដរ។

• អតថម្បសយជន៍ម្នេិទិធអំណាចរបេ់ស្រេតីផ្ដលបានមក្ពីបបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មាន
គ្ឺថាវាអាចជួយបសងកើនដំសណើរក្ខរក្នុងក្ខរម្បាស្េ័យពត៌មាន
ណៈ និងក្ខរចូលរួមពីផ្្នក្សេដឋក្ិចច និងនសយបាយ។

ក្ខរដឹក្ជញ្ូជ នសេវាស្គធារ

• ក្តាតសេដឋក្ិចចេងាមអាចក្ខរពារស្រេតីសោយក្ខរសម្បើ ម្បាេ់បសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មាន
យងេក្មាសដើមបីអាចសអាយពួក្សគ្សចោះម្គ្ប់ម្គ្ងជីវ ិតរបេ់ពួក្សគ្ និងខលួនពួក្សគ្ផ្ទទល់។

34

Michael Salter and Thomas Crofts, “Responding to revenge porn: Challenges to online legal impunity”, in New Views on
Pornography: Sexuality, Politics, and the Law, L. Comella and S. Tarrant, eds. (2015) Available from http://www.academia.
edu/7833345/Responding_to_revenge_porn_Challenges_to_online_legal_impunity.
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V. សេចក្តីេសងាប SUMMARY
មូឌុលសនោះម្តូវបានរក្ស

ើញថាបញ្
ា សផ្ទតតេំខាន់ ស្ោះគ្ឺក្ខរ្តល់េិទិធអំណាចដល់ស្រេតី

ក្រណីេិក្ាែាីៗនិងឧទហរណ៍ម្គ្បដណតប់ទំងក្ខរម្បឈ្ម

សបើសយងតាម

និងឱក្ខេផ្ដលទក្់ទងសៅនឹងដំសណើរ

ម្នក្ខរ្តល់េិទិធអំណាច។ ភេដុតាងបានភាជប់ជាមួយ SDGs ែាីៗក្៏បានគ្ូេបញ្
ជ ក្់្ងផ្ដរ។ ចំណុចទំង
បីម្នមូឌុលសនោះបានសផ្ទតតសៅសលើធាតុ េំខាន់របេ់សេដឋក្ិចចេងាមដូចជាក្ខរបសងកើតសោលនសយបាយ
និងក្ខរអនុវតតន៍បទបបញ្ា តិត និងតួ្ទីរបេ់បបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មានបានក្ខលយសៅជាឧបក្រណ៍
ដ៏មានម្បេិទធភាពក្នុងក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាចដល់ស្រេតី និងក្ខរទទួលបាន SDGs (ជាពិសេេ SDGs) ។ ក្ខរ
រក្ស

ើញបានបងាាញថាបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មានអាចសម្បើម្បាេ់ក្ុងក្ខរជួ
ន
យដល់ស្រេតី សដើមបីពម្ងឹ ង

េិទិអ
ធ ំណាចរបេ់ខួនសគ្ផ្ទ
ល
ទ ល់ទំងផ្្នក្សេដឋក្ិចេ
ច ងាម និងនសយបាយ។ បសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏
មានបានសក្ើនស

ើងជាឱក្ខេេម្មាប់ ក្ខរផ្ទលេ់បូរសេដឋ
ត
ក្ិចច និ ងេងាមយងខាលំង។ មូឌុល២: ក្ខរជំរញ
ុ តួ

្ទីបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មានេំរាប់េហម្គ្ិនស្រេតី
យល់បផ្នថម

សដើ មបី្នសៅរក្ដំសណើរក្ខរ

និងក្ខររុក្រក្តួ្ទីបសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ពត៏មាន

ក្នុងក្ខរោំម្ទភាពសជាគ្ជ័យេំរាប់

េហម្គ្ិនស្រេតីផ្ដលជួយសអាយេំសរចបានដំសណើរក្ខរពម្ងឹងអំណាចស្រេតីទំងមួល។
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ក្ំនត់េំោល់េំរាប់ម្គ្ូបងាឹក្

Notes for Trainers

មូឌុលC១: ក្ខរពម្ងឹងអំណាចស្រេតី SDGs និងវេយ័ ICT ម្តូវបានរច្ឱយមានតម្មលេម្មាប់ផ្្នក្ស្េងោនម្នទេេ
និក្ជន (េហម្គ្ិននិងអនក្បសងកើតសោលនសយបាយ) សៅក្នុងក្ខរផ្ម្បម្បួល និងផ្ទលេ់បូរត ជាលក្ាខណាជាតិ។ មូ ឌុ
លម្តូវបានរច្ស

ើងសដើមបីបងាាញទំងមូលឬមួយផ្្នក្ និងសៅក្នុងទម្មង់ស្េងោន ប្ទត់បិទ និងប្ទត់សបើក្។

មូឌុលសនោះអាចម្តូវបានេិក្ាសោយបុគ្ាលនិងសោយម្ក្ុមជាលក្ាណៈឯក្រាជយ សៅក្នុងស្គថប័នបណុត ោះបណា
ត ល
ដូចជាសៅក្នុងក្ខរ ិយល័យរោឋភិបាល។

ម្បវតតិរប
ូ ម្នអនក្ចូលរួមម្ពមទំងរយៈសពលម្នវគ្ាបណុត ោះបណា
ត លសនោះ

នឹងក្ំណត់យងលមែិតសៅក្នុងមាតិក្ខម្នបទបងាាញ។ "ក្ខរក្ំណត់ម្តា" ខាងសម្ក្ខម្តល់ជូនម្គ្ូបំបននូវគ្ំ និត
និងសយបល់មួយចំនួនេម្មាប់បងាាញពីមាតិក្ខមូឌុលឲ្យក្ខន់ផ្តមានម្បេិទិធភាព។

មាតិក្ខនិងវ ិធ្ីស្គស្រេត Content and methodology
មូឌុលសនោះបងាាញពីរសបៀបផ្ដលថាអំ ណាចរបេ់ស្រេតីគ្ឺជាផ្្នក្េំខាន់មួយម្នក្ខរអភិវឌឍ ផ្ដលមាននិរនតរភាព
និងវ ិធ្ីស្គស្រេតផ្ដលបងាាញថា ព័ត៌មាន និង ក្ខរទំ្ក្់ទំនងតាមផ្បបបទសចចក្វ ិទា អាចម្តូវបានោក្់ឲ្យសម្បើ
ម្បាេ់សដើមបីោំម្ទដល់ដំសណើរក្ខរក្នុងេងាម

ផ្ដលទីបំ្ុតបាន្តល់អំណាចដល់ស្រេតីនិងរួមបញ្ូច លពួក្សគ្សៅ

ក្នុងក្ខរសធ្ាើដំសណើរសឆ្ពោះសៅរក្ក្ខរអភិវឌឍម្បក្បសោយនិរនតរភាពជារួម។
ផ្្នក្ដំបូងផ្ណ្ំពីសោលគ្ំនិតេតីពីក្ខរ្តល់អំណាចរបេ់ស្រេតី ស្គរៈេំខាន់ របេ់ខួន
ល និងពនយល់សោយភាជប់
ជាមួយឧទហរណ៍ជាក្់ផ្េតង។
ផ្្នក្ទីពីរ ពនយល់សៅសលើេមថភាពជាចមបង និងរាល់ឧបេគ្ាផ្ដលទក្់ទងសៅនឹងក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីជា
េំខាន់ ជាពិសេេសៅក្នុងផ្ដនម្នក្ខរអប់រ ំ ក្ខរបសងកើតសោលនសយបាយនិងបរ ិស្គថនបទបបញ្ា តិជា
ត េហម្គ្ិ ន
និងបទោឋនវបបធ្ម៍េងាម។
ផ្្នក្ទីបីពិនិតយតួ្ទីរបេ់វ ិេយ័ ICT ក្នុងក្ខរសលើក្ក្មពេ់ និងក្ខរពម្ងឹងេិទិធអំណាចរបេ់ស្រេតី ផ្ដលពាក្់
ព័នធនឹងក្ខរម្បគ្ួតម្បផ្ជង។
ក្ខរតាំងចិតតរបេ់ទេេនិក្ជនផ្ដលជាសោលសៅ

Intended target audience

សៅក្នុងមូឌុលសនោះគ្ឺសោលសៅនិងម្បាថានចំសពាោះេហម្គ្ិនស្រេតីបចចុបបននផ្ដលជាអនក្អភិវឌឍេហគ្មន៍។ ក្ខរតាំង
ចិតតរបេ់ទេេនិក្ជនគ្ឺមានសោលបំណងរួមបញ្ូច ល សៅក្នុងរោឋភិបាលរួមទំងរដឋមហ្វនតី េមាជិក្េភាអនក្
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នសយបាយ មហ្វនតីជាន់ ខេ
ព ់រោឋភិបាល អនក្សរៀបចំផ្្នក្ខរយុទធស្គស្រេតនិងអនក្វ ិភាគ្។ សលើេពីសនោះសទៀតអនក្វ ិនិ
សយគ្វ ិេ័យឯក្ជន អនក្្តល់សេវាICT និងភាគ្ីពាក្់ព័នធស្េងសទៀត ម្នទេេនិក្ជនផ្ដលតាំងចិតត។ មូឌុលសនោះគ្ឺ
មានពាក្់ព័នធផ្្នក្េងាមេុីវ ិល ស្គក្លវ ិទាល័យ ក្ខរអប់រ ំ ក្ខរស្ស្គវម្ជាវ អងាក្ខរសម្ៅរោឋភិ បាល អនក្ផ្ដលពាក្់
ព័នធនឹងក្ខរអភិវឌឍន៍ដម្ទសទៀតផ្ដលសធ្ាើក្ខរសៅសលើផ្្នក្អំណាចស្រេតី េហម្គ្ិន
ភាពនិងវ ិេយ័ ICT សៅក្ម្មិតថានក្់មូលោឋននិងេហគ្មន៍។
មូឌុល C១ គ្ឺមានភាពបត់ផ្បន ភាពចម្មុោះោនរវាងក្ខរម្បក្ួតម្បផ្ជងនិងឱក្ខេផ្ដល្តល់ភាពម្បាក្ដម្បជាដល់ក្ខរ
សលើក្ក្ំពេ់េិទិស្រឋ េតី ក្ខរបណុត ោះបណា
ត លទុនរបេ់េហម្គ្ិនសជាគ្ជ័យ និងក្ខរសម្បើម្បាេ់បសចចក្វ ិទាទូរគ្ម្គ្មន៍
មានភាពរ ីក្ចំសរ ើនសបើសយើងសយងសៅសលើផ្បបបទសនោះ។ ព័ត៌មាននិងអនក្ជំ្ញពីម្បសទេដម្ទនិងតំបន់ស្េងៗក្៏មាន
ភាពេំខាន់សៅដល់អនក្អានសៅក្នុងរបេ់សនោះផ្ដរ។ ជាមួយនឹងម្បភពព័ត៌មានផ្ដលបានសលើក្ស
សនោះ សគ្អាចយក្សៅអភិវឌឍសៅសលើក្ខរស្ស្គវម្ជាវ និងក្ខរម្បឹក្ាសយបល់ជាសម្ចើន។

ើងសៅក្នុងផ្បបបទ

រច្េមព័នធេម័យម្បជុំ Structuring the sessions
សោយអាស្េ័យសលើទេេនិក្ជន អំសណាយសពលសវលានិងទីតាំងម្នផ្បបបទសនោះ សគ្អាចយក្សៅោក្់បងាាញ
សៅតាមសពលសវលាស្េងៗ សហើយអាីផ្ដលគ្ួរផ្តយក្មក្បងាាញស្ោះគ្ឺក្ខរផ្បងផ្ចក្រួមសៅខាងសម្ក្ខម។ ម្គ្ូអាច
សធ្ាើក្ខរផ្ក្ផ្ម្បរច្េមព័នឋម្នក្ខរម្បជុំនីមួយៗសៅតាមក្ខរយល់ស

ើញម្ន អនក្ចូលរួមផ្ដលមក្ពីម្បសទេដម្ទ។

មូឌុល C១ គ្ឺអាចក្ខលយជាបទពិសស្គធ្ន៍ដ៏ម្បសេើរម្បេិនសបើ មានក្ិចចេហម្បតិបតតិក្ខរវាងោននិងោន។ អនក្ចូលរួម
តម្មូវឲ្យសធ្ាើក្ខរផ្ចក្រ ំផ្លក្បទពិសស្គធ្ន៍ និងសធ្ាើក្ខរពិភាក្ាស្េងៗ។ សោយស្គរផ្តបទពិសស្គធ្ន៍ែីាៗពីម្បធានបទ
ក្ខរចូលរួមគ្ឺមានស្គរៈេំខាន់េម្មាប់ក្ុងក្ខរម្បមូ
ន
លទិននន័យពីក្ខរេិក្ានិងបទពិសស្គធ្ន៍របេ់អនក្សម្បើ។

េម្មាប់ក្ខរម្បជុំរយៈសពល ៩០ ្ទី For a 90-minute session
បងាាញពីទិដឋភាពទូសៅម្នផ្បបបទសនោះ។ សយងសៅសលើក្ខរផ្ណ្ំជាដំបូងម្នភាគ្ីនីមួយៗ សដើមបីបសងកើតមាតិក្ខ
េិក្ខាស្គលាពិភាក្ាសហើយេងកត់ធ្ៃន់បំ្ុតអំ ពីបញ្
ា ផ្ដលពាក្់ព័នធខាលំងសៅនឹងអនក្ចូលរួម។

អនក្អាចសម្ជើ េ

សរ ើេសដើមបីសផ្ទតតសលើផ្្នក្ជាក្់លាក្់ម្នផ្បបបទ ឧទហរណ៍ដូ ចជាក្ខរបងាែក្់និងក្ខរេំរល
ួ ដល់ក្ខរសលើក្ក្ំពេ់
េិទិឋស្រេតី និងតួ្ទីរបេ់បសចចក្វ ិទាគ្ម្គ្មន៍ព័ត៌មាន ជាភានក្់ងារេំរល
ួ និងសលើក្ក្ំពេ់េិទិឋស្រេតី។
ម្បេិនសបើមានអនក្ចូលរួមជាេហម្គ្ិន ប្ទប់មក្ម្គ្ូម្តូវក្ខរចំណាយសពលសវលាបផ្នថមសទៀតសៅសលើ៖

»ក្ិចចេិក្ាផ្ដលសផ្ទតតសៅសលើក្ខរសលើក្មពេ់ស្រេតី
»ក្ខរបសងកើតែាីផ្ដលទក្់ទងនឹងវ ិេ័យ ICT (ឧបក្រណ៍និងក្មាវ ិធ្ីេម្មាប់ក្ខរ្តល់េិទិអ
ធ ំណាច)
ម្បេិនសបើមានអនក្ចូលរួមជាអនក្សរៀបចំសោលនសយបាយម្គ្ូម្តូវក្ខរចំណាយសពលសវលាបផ្នថមសទៀតសលើ៖
» ក្ិចចក្ខរផ្ដលទក្់ទងសៅនឹងភាពសជាគ្ជ័យម្នក្ខរសលើក្ក្ំពេ់េិទិធស្រេតី
» ក្ខរសរៀបចំសោលនសយបាយ និងបទបបញ្ា តិតេម្មាប់ក្ខរសលើក្ក្មពេ់េិទិស្រធ េតី
 សរឿងរាវផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងភាពសជាគ្ជ័យនិងបញ្
ា ម្បឈ្ម
 សោលនសយបាយអនដរជាតិ និងក្នុងស្េុក្ក្ខរអនុវតតន៍ / បទបបញ្ា តិត
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 តួ្ទី របេ់វ ិេ័យ ICT
ANNEX

េម្មាប់េម័យម្បជុំបីសមាង For a three-hour session
ក្ខរម្បជុំសនោះជាក្ខរបផ្នថម ម្នេម័យម្បជុំ ៩០្ទី ផ្ដលម្តូវបានសរៀបចំស

ើងសដើមបី្តល់នូវក្ខរសផ្ទតតជាេំខាន់

សៅសលើផ្្នក្មួយចំនួន

អនក្ម្បផ្ហលជាចង់ដឹងនូវទិដឋភាព

សោយអាស្េ័យសៅសលើចំសណោះដឹងម្នអនក្ចូលរួម

ទូសៅក្នុងមូឌុលសនោះ និងក្ខរសផ្ទតតជាេំខាន់ សៅសលើផ្្នក្និមួយៗ ឬចំណុចតូចៗសៅក្នុងផ្្នក្និមួយៗ។

េម័យម្បជុំបីសមាងមួយអាចម្តូវបានផ្បងផ្ចក្ជាពីរវគ្ា ៩០ ្ទីមានដូចខាងសម្ក្ខម៖
» េម័យម្បជុំសលើក្ដំបូងអាចម្គ្បដណតប់ផ្្នក្ទីមួយ
ទក្់ទងនឹងក្រណីេិក្ា

ក្ខរសធ្ាើលំហ្វត់ម្បាណជាម្ក្ុម

និងទីពីរម្នមូឌុលនិ ងរួមបញ្ូច លក្ខរពិភាក្ាផ្ដល
និងក្ខរឆលុោះបញ្
ច ំងសៅក្នុងេម័យម្បជុំ

និងក្ខរ

ពិភាក្ាសលើ SDGs ផ្ដលទក្់ទងសៅនឹងម្បសទេណា ឬ េហគ្មន៍ណាមួយ។
» េម័យម្បជុំទីពីរអាចម្តូវបានសផ្ទតតេំខាន់សៅសលើផ្្នក្ទីបី
ក្រណីេិក្ា ក្ខរសធ្ាើក្ខរជាម្ក្ុម
តំបន់ជាក្់លាក្់ ក្នុងវ ិេ័យ ICT ។

ជាមួយនឹងក្ខរពិភាក្ាផ្ដលជាប់ទក្់ទងនឹ ង

និងក្ខរពិភាក្ាក្នុងេម័យម្បជុំសៅសលើក្ខរម្បក្ួតម្បផ្ជងនិងឱក្ខេតាម

េូមពិនិតយសមើល "ចំណុចផ្ដលម្តូវសធ្ាើ" ម្បអប់េម្មាប់ឧទហរណ៍ម្នក្ខរសធ្ាើក្ខរហាឹក្ហ្វត់ជាម្ក្ុមផ្ដលអាចសធ្ាើ
សៅបាន។
ផ្្ែក្សៅសលើម្បសភទម្នអនក្ចូលរួម

ក្រណីេិក្ាផ្ដលបានសម្ជើេ

និងក្ខរហាឹក្ហ្វត់ជាម្ក្ុមនឹងមានភាព

ផ្ម្បម្បួល។ េម្មាប់េហម្គ្ិនម្តូវ្តល់ឩទហរណ៏បផ្នថម សៅសលើក្ខរោក្់ពាក្យសេនើេុំរបេ់ ICT ផ្ដលោំម្ទ
ដល់អំណាចស្រេតី។ ចំសពាោះអនក្េំសម្មចគ្សម្មាងក្ខរណ៏សោលនសយបាយ ម្តូវសផ្ទតតេំខាន់សៅសលើក្ខរទំ្ក្់
ទំនងោនរវាងអនក្អនុវតតសោលនសយបាយ និងក្ខរសេនើេុំផ្ដលោំម្ទ ដល់អំណាចស្រេតី។

េម្មាប់ក្ខរម្បជុំមួយម្ែៃសពញ (រយៈសពល៦ សមាង) For a full day session (6 hours duration)
» ចំសពាោះក្ខរម្បជុំសពលម្ពឹក្ ្តល់នូវទិដឋភាពទូសៅម្នផ្្នក្នីមួយៗ និងក្ខរសផ្ទតតសលើបញ្
ា ស្េងៗសៅក្នុងផ្្នក្
ផ្ដលបានសម្ជើេអាស្េ័យសលើម្បសភទម្នអនក្ចូលរួម។ ស្េសដៀងោនសៅនឹងក្ខរម្បជុំបីសមាងេម្មាប់េហម្គ្ិន

សផ្ទតតសលើមាតិក្ខម្នក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីនិង ក្ខរសេនើេុំរបេ់ ICT ក្នុងក្ខរម្បជុំទំងបីម្នមូឌុល។ ចំសពាោះ
អនក្េំសម្មចគ្សម្មាងក្ខរណ៍សោលនសយបាយ សនោះ គ្ួរផ្តសផ្ទតតអារមាណ៍សលើសោលនសយបាយនិងក្ខរអនុវតត
ន៍បទបបញ្ា តិ។
ត
» ចំសពាោះក្ខរម្បជុំរសេៀលសនោះ

ចំបាច់ម្តូវសផ្ទតតជាេំខាន់សៅសលើក្ខរពិ ភាក្ាទក្់ទងសៅនឹងក្រណីេិក្ា

េំណួរឆលុោះបញ្
ច ំងនិងក្ខរហាឹក្ហ្វត់អនតរក្មា ។ អនក្ចូលរួមផ្ដលជាេហម្គ្ិន គ្ួរម្តូវបានចត់ផ្ចងក្នុងក្ខរ
ក្ំណត់េំខាន់ម្នឱក្ខេ និងក្ខរម្បក្ួតម្បផ្ជង សដើមបីក្ខរេសម្មចបាននូវក្ខរ្តល់អំណាចដល់ស្រេតីសៅក្នុង
បរ ិបទេងាមរបេ់ពួក្សគ្។អនក្េំសម្មចគ្សម្មាងក្ខរណ៍សោលនសយបាយ
ក្ខរហាឹក្ហ្វត់ក្ខរវ ិភាគ្

SWOT

ចំបាច់ម្តូវបានចូលរួមសៅក្នុង

ម្នសោលនសយបាយផ្ដលមានស្ស្គប់ផ្ដលទក្់ទងសៅនឹងក្ខរពម្ងឹង

អំណាច និងវ ិេយ័ ICT របេ់ស្រេតីក្ុងម្បសទេផ្ដលពាក្់
ន
ព័នធ។ ម្ក្ុមទំងពីរម្តូវមានក្ខរពិភាក្ាឆលុោះបញ្
ច ង
ំ សៅ
សលើសោលបំ ណងេំខាន់ របេ់ពួក្សគ្ សដើមបីមានដំសណាោះស្ស្គយលែបំ្ុតចំសពាោះបញ្
ា ម្បឈ្មមុខផ្ដលពាក្់
ពនធ័សៅនឹងក្ខរសម្បើម្បាេ់ ICTs
» ផ

ើក្ទឹក្ចិតតដ

់ក្ខរពិភាក្ាជ្ញត្ក្ុមនិងការផ្ដ

់ការអនុវតតត្តមរយៈបទបង្ហាញជ្ញPowerPoint ។
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ការចូ
ម៉ាូឌ្ុ

រួមផៅក្នុងម៉ាូឌ្ុ

ផនេះត្តូវបានរចនាផ

ចាំនុចនីមួយៗ ននម៉ាូឌ្ុ

C១ Participation in Module C1

ើងសាំរាប់ស័យ
វ សិក្ាក្៏ដូចជ្ញការផ្ត

់ផអាយផៅក្នុងថានក្់ផរៀនផ្ងចដរ។

ផនាេះបានចាប់ផផ្តើមជ្ញមួយនឹងផសចក្តីចថលងការណ្៍របស់

ទធផ្

ននការសិក្ានិងបញ្ចប់ផោយ ផសចក្ដីសផងខបននចាំណ្ុចសាំខាន់ៗ។ អនក្សិក្ាអាចផត្បើ
និងផសចក្តីសផងខបផនាេះផដើមបីចត្បកាលយផៅជ្ញមូ
ខលួនផៅក្នុងម៉ាូឌ្ុ

និង

ាំហាត់អនុវតតចដ

ចដរ។

សាំណ្ួរនិង

បទពិផស្មធតទ
ចដ

ទាាំងមូ

ដូផចនេះត្គប់

ទធផ្

ននការសិក្ា

ោានត្គឹេះសត្មាប់ការវាយតនមលដាំផណ្ើរការននការសិក្ា របស់

។ ចផ្នក្នីមួយ ក្៏មានផ្ទុក្នូវ សាំណ្ួរពិភាក្ា

ត្តូវបានសផត្មចផោយបុគគ

សិក្ាមានក្់ៗ ឬត្តូវបានផត្បើត្បាស់ផោយអនក្បផត្ងៀនផ្ង

ាំហាត់ទាាំងផនេះត្តូវបានរចនាផ

ើងផដើមបី

អនុញ្ញតឱ្យអនក្សិក្ាគូសបញ្
ា ក្់ផៅផ

់ខួនរបស់
ល
ពួក្ផគផដើមបីវាស់សង
ទ ់គុណ្ភាពននមាតិកា និងការគិតឆលុេះបញ្
ច ាំងផៅផ

ើបញ្
ា នានា

បានបង្ហាញ។

អាំពីអនក្និពនធ
Faheem Hussain មានបទពិផស្មធន៍ជ្ញង ១០ ឆ្នាំ ក្នុងការស្ស្មវត្ជ្ញវផៅផ
អភិវឌ្ឍន៍ (ICTD) ចផ្នក្ឧតតមសិក្ាទូទាាំងសក្

ើបផចចក្វ ិទាសហគមន៍ព័ត៌មានផដើមបី

និងបផចចក្វ ិទាពិផត្គេះផោប

់ផគ

នផោបាយ។ នាផព

បចចុបបននផនេះផោក្គឺជ្ញជ្ាំនួយការស្មស្តស្មតចារយផៅក្នុងផដបា៉ា តឺម៉ាង់បផចចក្វ ិទា និងសងគមវ ិទាផៅសក្
យ័ State University of New York (SUNY) ស្មធារណ្រដាក្ូផរ ៉ា។ កា
វ ិទា

ើ

ពីមុន ផោក្បានបផត្មើការង្ហរផៅសក្

យ័ Carnegie Mellon University’s Qatar Campus និងសក្

Women

ក្នុងត្បផទសបង់កាលផដស។

នផោបាយស្មធារណ្ៈពីស្មក្
បចចុបបននផនេះពាក្់ព័នធជ្ុាំវ ិញផៅផ
ស្តសតី ផគ
ក្៏បានចូ

វ ិទា

វ ិទា

វ ិទា

យ័ the Asian University for

ផោក្បានបញ្ចប់ថានក្់បណ្ិឌ តរបស់ផោក្ចផ្នក្វ ិសវក្មានិងផគ

័យ Carnegie សហរដាអាផមរ ិក្។ ការស្ស្មវត្ជ្ញវរបស់គត់នាផព

ើការអភិវឌ្ឍន៍បផចចក្វ ិទាសហគមន៍ព័ត៌មាន ICTD ការផ្ត

់សិទិធអាំណាចដ

់

នផោបាយស្មធារណ្ៈ ត្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម និងផសរ ីភាពក្នុងការផត្បើត្បាស់អុីនធឺណ្ិត។ គត់

រួមផធវើជ្ញអនក្ជ្ាំនាញបផចចក្វ ិទាផគ

នផោបាយផៅក្នុងគផត្មាងស្ស្មវត្ជ្ញវជ្ញផត្ចើននិងមួយចាំនួនធាំ

ផទៀតជ្ញមួយអងគការសហត្បជ្ញជ្ញតិដូចជ្ញ UN-APCICT and UNDP ភានក្់ ង្ហរ អភិវឌ្ឍអនដរជ្ញតិដូចជ្ញ Ford
Foundation និង IDRC និងស្មថប័នស្ស្មវត្ជ្ញវនិងផគ
LIRNEasia ផៅក្នុងវ ិស័យបផចចក្វ ិទា ផគ

នផោបាយអនតរជ្ញតិមានដូចជ្ញ Freedom House and

នផោបាយនិងការអភិវឌ្ឍស្មធារណ្ៈ។
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UN-APCICT
មជ្ឈមណ្ឌ

បណ្ុត េះបណា
ត

បផចចក្វ ិទាសហគមន៍ព័ត៌មាន

ផដើមបីអភិវឌ្ឍន៍ននអងគការសហត្បជ្ញជ្ញតិត្បចាាំ

តាំបន់អាសុីនិងបា៉ា សុីហិក្
វ
(UN APCICT) សហការជ្ញមួយត្ក្ុមហុនសមព័នធគណ្ៈក្មាការផសដាក្ិចចនិងសងគម
របស់អងគការសហត្បជ្ញជ្ញតិត្បចាាំតាំបន់អាសុីនិងបា៉ា សុីហិក្
វ
(ESCAP) ។ UN-APCICT មានផគ
ពត្ងឹងក្ិចចខិតខាំ ត្បឹងចត្បងននត្បផទសជ្ញសមាជ្ិក្នន

ESCAP

បាំណ្ង

ផដើមបីផត្បើត្បាស់បផចចក្វ ិទាពត័មាននិងការ

ត្បាស្ស័យទាក្់ទងត្តមរយៈ (ICT) ផៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផសដាក្ិចចសងគមរបស់ខួនត្តមរយៈការក្ស្មងសមតថ
ល
ភាព
របស់មនុសសនិងស្មថប័នការង្ហរ។ ការង្ហររបស់ UN-APCICT ផតតតផ
១.

ើក្ត្តតត្គឹេះទាាំងបីដូចខាងផត្កាម៖

បណុត ោះបណា
ត ល-សដើមបីបសងកើនចំសណោះដឹង និងជំ្ញរបេ់អនក្បសងកើតសោលនសយបាយ និងអនក្ជំ្ញ
វ ិេ័យ ICT និ ងសដើមបីពម្ងឹងេមតថភាពរបេ់អនក្បណុត ោះបណា
ត ល ICT និងម្គ្ឹោះស្គថនបណុត ោះបណា
ត លក្នុងវ ិេ
យ័ ICT សនោះ

២.
៣.

ក្ខរស្ស្គវម្ជាវ-សដើមបីអនុវតតក្ខរវ ិភាគ្ផ្ដលទក្់ទងនឹងក្ខរអភិវឌឍ ធ្នធានមនុេេសៅក្នុង

វ ិេយ័ ICT

ក្ខរផ្ណ្ំ- សដើមបី្តល់សេវាម្បឹក្ាសលើក្មាវ ិធ្ីអភិវឌឍធ្នធានមនុេេដល់េមាជិក្ ESCAP និងេមាជិក្
ផ្ដលពាក្់ព័នធ។
UN-APCICT

មានទីត្តាំងសថិតផៅទីត្ក្ុងអុីនចុន

lncheon

http://www.unapcict.org

ននស្មធារណ្រដាក្ូផរ ៉ា។.

គណ្ៈក្មាការផសដាក្ិចចនិងសងគមសត្មាប់តាំបន់អាសុីនិងបា៉ា សុីហិក្
វ ESCAP
ESCAP

គឺជ្ញនដសាំរាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតាំបន់របស់អងគការសហត្បជ្ញជ្ញតិនិងបានបផត្មើការជ្ញមជ្ឈមណ្ឌ

អភិវឌ្ឍន៍សងគមនិងផសដាក្ិចចដ៏សាំខាន់សត្មាប់អងគការសហត្បជ្ញជ្ញតិត្បចាាំតាំបន់អាសុីនិងបា៉ា សុីហិក្
វ ។ វាមានទួ
នាទីផដើមបីជ្ាំរញ
ុ ក្ិចចសហត្បតិបតតិការរវាងសមាជ្ិក្ចាំនួន ៥៣ និងសមាជ្ិក្ពាក្់ព័នធចាំនួន ៩ ។ ESCAP ផ្ដ
យុទធស្មស្តសតផដើមបីតភាាប់រវាងក្មាវ ិធីថានក្់ត្បផទស និងក្មាវ ិធីថានក្់សក្
បា

ននត្បផទសក្នុងតាំបន់និងពត្ងឹងតាំចណ្ងវ ិធីស្មស្តសតក្ុងតាំ
ន
បន់

ត្បឈមនានាចដ
ការ ិោ

ទាក្់ទងផៅនឹងផសដាក្ិចចសងគម

់នូវ

និង បញ្
ា ផផ្សងៗ។ វាបានគាំត្ទរោាភិ
ផដើមបីគាំត្ទក្ិចចត្បជ្ុាំផោេះស្ស្មយរា

របស់តាំបន់ ផនេះផៅក្នុងពិភពសក្

់បញ្
ា

ភាវូបនីយក្មា។

័យ ESCAP មានទីត្តាំងសថិតផៅទី ត្ក្ុងបាងក្ក្ ត្បផទសនថ។

http://www.unescap.org
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