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ចំណាបអ់ារម្មណរបស ់
លោកស្សី ជឹម្ ម៉ា ណាវី នាយិកាស្រតិបតិិ អង្គការវិទ្យាស្ថា នលបីកទ្យោូយ 

កនុង្លេទ្យិកាពិភាកាសដីពី 
" ប្រព័ន្ធផ្សពវផ្ាយន្ិង ប្រព័ន្ធផ្សពវផ្ាយសងគមចូលរមួរញ្ឈរ់អំពពើហងិាទាក់ទង

ន្ឹងពយន្ឌ័រ " 
ភ្នំលពញ ថ្ងៃទ្យី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣  

សណាា គារ កំាបឌូីយ៉ា ណា 
----------- 

 

សូមគោរពលោកជំទាវ សុី លេហ្វីន រដ្ឋលលខាធិការរកសួងកិចចការនារ ី

សូមគោរពគោក ខប៉ាន ស្ថម្ិទ្យធិ  ប្បធានកលឹបអនកកាសសតកមពុជានិងជាប្បធានប្កុមប្បឹកាភិបា
លរបស់អងគការវទិាស្ថា នគបើកទូោយ  
សូមគោរព គោក ហ្ង្ស ពទុ្ធធ  អនុប្បធានគណៈកម្មា ធិការអង្គគ រមិនសមនរដ្ឋឌ ភិបាលទទួល
បនទុកអនុសញ្ញដ សឋីពីការលុបបំបាត់រាល់ទប្មង់ននការគរ ើសគអើងគលើស្តសរ(ីNGO-CEDAW) 
សូមលោរព លោកជំទាវ លោកស្សី អស់លោក ដដ្លមានវត្តមាននាលពលលនេះ  

 នថៃគនេះអងគការវទិាស្ថា នគបើកទូោយម្មនកិតរិយស និងម្មនគសចកឋីគស្ថមនសសរកី
រាយគដ្ឋយបានទទួល អស់គោក គោកស្សីកនុង គវទិកាពិភាកាសឋីពី"របព័នធផសពវផាយនិង 
របព័នធផសពវផាយសងគមចូលរមួបញ្ឈប់អំលពើហិងាទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ"។ សិកាា ស្ថោគនេះ 
សហការលរៀបចំលោយ រកសួងកិចចការនារ ីសមព័នធ ភាពជាតិ្ឃ ំ សង្កា ត់្ អងគការវទិាស្ថា នលបើក
ទូោយអងគការ Heifer International Cambodia ប្កុមអនកចាប់ការពារសិទធិកមពុជា 
(CDP) អងគការជំនួយសផនកចាប់ននកមពុជា (LAC) អងគការយុវជនសមារ និងការអភិវឌ្ណសងគម 
(KYSD) សម្មគមអភិវឌ្ណន៍សុមភាពប្បជាជន (PHD) ECPAT/CAMBODIA គណៈកម្មា ធិ
ការននអងគការមិនរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ទទួលបនទុកអនុសញ្ញដ លបុបំបាត់រាល ់ទប្មង់គរ ើសគអើង
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គលើស្តសរី(NGO-CEDAW)និងសមាគមកាយរទិធិនារកីមព ជា  ។ តាងនាមអនកគរៀបចំកមាវធីិ នាងមញុំ
សូមសថលងអំណរគុណយ៉ាងប្ជាលគប្ៅចំគពាេះ គោកស្សី អស់គោក សែលបានគឆលៀតគពល
មម្មញឹកអគ ជ្ ើញមកចូលរមួកនុងគវទិកានថៃគនេះ។  

 គោលបំណងគវទិកាគឺផដល់ឱកាសឲ្យមានការពិភាកាពីសំណាក់របព័នធផសពវផាយនិង
អនកលរបើ រាស់របព័នធផសពវផាយសងគម រពមទាំងពីសំណាក់ស្ថា ប័នលផសងៗពីការចូលរមួ
បញ្ឈប់អំលពើហិងាទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ និងការពិភាកាវាយត្ម្មលគលរមាង។ 

 គោកជំទាវ គោកស្សីអស់គោកជាទីគោរព 

 អំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រគឺ ជាការរគំោកសិទធិមនុសសនិងជាទប្មង់ននការគរ ើស
គអើង។ អំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្របានឆលុេះបញ្ញច ងំនិងបានពប្ងឹងភាពមិនគសាើោន រវាង
បុរសនិងស្តសរី។ អំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រគៅសតជាបញ្ញា សំខាន់គៅប្បគទសកមពុជា
គហើយវាជាផលិតផលននវសិមភាពគយនឌ័្រនិងទំគនៀមទម្មល ប់គៅកនុងរចនាសងគមកមពុជា។ 
អំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រ រមួម្មនអំគពើហិងាផលូវកាយ ផលូវចិតរ ផលូវគសែឌកិចចកឋី សកមាភាព
ម្មនែូចជាការវាយតប់ ការជួញែូរជាគែើម សុទធសឹងបងកមហនររាយែល់សមភាពគយនឌ័្រ 
និងរារាងំែល់ការសគប្មចឲ្យបាននូវគោលគៅអភិវឌ្ណសហសសវតស គោលគៅ៣សឋីពីការផឋល់
ភាពអង់អាចែល់ស្តសរីនិងការជំរញុសមភាពគយនឌ័្រ។  

 គទាេះបីជារាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានដ្ឋក់គចញនូវចាប់ជាគប្ចើនគែើមបីទប់ស្ថក ត់និងកាត់
បនាយអំគពើហិងាទាក់ទងនិងគយនឌ័្រ ក៏អំគពើគនេះគៅសតគកើតម្មនគឡើងគប្ចើនកនុងសងគមកមពុជា
។ គយើងគ ើញថា ឧបសគគសំខាន់កនុងចំគោម ឧបសគគនានាកនុងការទប់ស្ថក ត់អំគពើហិងាគលើ
ស្តសរីនិងអំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រគឺការអត់គអានែល់អំគពើទំាងគនេះពីសំោក់សងគមសមារ
ភាគគប្ចើន។ តាមតួគលមពី The Fact Sheet របស់UNAIDS ( មិថុនា២០១១)បានឲ្យែឹងថា
ម្មនបុរស៨៣%និងស្តសរី៨១%និយយថាគគមិនបានគធវើអវីគទគពលែឹងថាម្មនអំគពើ ហិងាទាក់
ទងនិងគយនឌ័្រ កនុងគពលសែលស្តសរី៥៣ %ែឹងថាម្មនបុរសជាបឋីគៅកនុងភូមិរបស់គគបានគប្បើ
ហិងាគៅគលើប្បពនធ។ 

 ជាមួយនិងមគធាបាយគផសងៗកនុងការទប់ស្ថក ត់ អំគពើហិងាទាក់ទងនិងគយនឌ័្រ 

បគចចកវទិា គមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិាបានគែើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់កនុងការប្បយុទធប្បឆំង
អំគពើហិងាគលើស្តសរីអំគពើហិងាទាក់ទងនិងគយនឌ័្រ ។ 

 គតើបគចចកវទិា ស្ថរគមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិាជាអវ?ី 
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 គតើបគចចកវទិា ស្ថរគមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិា អាចគធវើអវីបានមលេះកនុងការទប់ស្ថក ត់និង
កាត់បនាយអំគពើហិងាទាក់ទងនិងគយនឌ័្រ? 

 បគចចកវទិា ស្ថរគមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិាកនុងអតាន័យែ៏ទូលំទូោយចង់សំគៅគៅ
គលើកំុពយូទ័រទូរស័ពទនែ  វទិយុ ទូរទសសន៍CD digital camera ជាគែើម។ 

 បគចចកវទិា គមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិាគែើរតួនាទីែ៏សំខាន់កនុងការប្បយុទធប្បឆំង
អំគពើគលើស្តសរី។ ម្មនអងគការស្តសរីជាគប្ចើនបានគប្បើប្បាស់ បគចចកវទិា គមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មន
វទិា (ICT) ែូចជាការគប្បើ Internet, ទូរទសសន៍ វទិយុ ក៏ែូចជាគប្បើប្បាស់ប្បព័នធផសពវ ផាយ
សងគម កនុងការផសពវផាយអំពីអំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រ រមួម្មនែូចជាការរាយការណ៍
អំពីករណីចាប់រគំោភ  ការផាយអំពីជនរងគប្ោេះគែើមបីសសវងរកគសវាជួយអនររាគមន៍ ឬអំពី
ការយយីរខំានគផសងៗ។ 

 អីុនធឺណិត អាចជាឧបករណ៍ែ៏ម្មនប្បគយជន៍មួយ កនុងការទទួលព័ត៌ម្មនអំពីអំគពើ
ហិងាទាក់ទងនិងគយនឌ័្រ ក៏ែូចជាការបំផុសការយល់ែឹងជំុវញិបញ្ញា គនេះជាស្ថធារណៈនិង
តាមសហគមន៍។ គប្ៅពីគនាេះ ទូរស័ពទនែ ផឋល់ឱកាសែល់ស្តសរីកនុងការគជៀសវាងអំគពើជិេះជាន់
ការរគំោភបំពានគកងប្បវ ័្ ច តាមរយៈការគបើកការទំនាក់ទំនងជាមួយខាងគប្ៅសប្ម្មប់ការ
ង្គរធុរកិចច ចូលរមួកនុងបោឋ ញសងគម ប្ពមទំាងអាចរាយការណ៍ឬអាចទទួលបានជំនួយ
អនររាគមន៍គៅគពលម្មនអំគពើរគំោភបំពានគកើតគឡើង។ អីុនធឺណិតនិងអីុសមល សថមទាំងអាច
ជាឧបករណ៍គគៀង គរធនធានសប្ម្មប់ការង្គរតស ូមតិប្បឆំងការរគំោភបំពានសិទធិឯកជនឬ
របស់ប្កុមោមួយ។ Face book, Twitter ,blog និងOnline forum គឺជាឧបករណ៍សែលគគ
និយមគប្បើសពវនថៃ។ 

 ប្បព័នធផសពវផាយសងគម សំគៅគៅគលើមគធាបាយននការផ្លល ស់បឋូរោន កនុងចំគោម
មនុសសទូគៅ នូវការបគងកើត សចករសំលក ផ្លល ស់បឋូរព័ត៌ម្មននិងមតិគយបល់តាមរយៈបោឋ ញ
របស់គគ។ 

 បគចចកវទិា គមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិា ប្តូវបានទទួលស្ថគ ល់យ៉ាងទូលំទូោយថា
ជាឧបករណ៍គនលឹេះកនុងការជួយបងកលកាណៈង្គយស្សួលែល់ការចូលរមួរបស់ជនប្កីប្កស្តសរីនិង
បុរសកនុងជីវតិគសែឌកិចចនិងសងគម ប្ពមទំាងជួយពួកោត់ឲ្យចាកផុតពីភាពប្កីប្ក។ 

 ទនទឹមនិងគនាេះ គយើងគ ើញថា ប្បព័នធផសពវផាយសងគមបានគែើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់កនុង
ការជួយផសពវផាយអំពីករណីអំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រ។ គយើងគ ើញយុវវយ័បានគប្បើ
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ប្បាស់គប្ចើននូវ ប្បព័នធផសពវផាយសងគម។ សតភាគគប្ចើនននមលឹមស្ថគឺអំពីែំគណើ រកមានរឬអំពី
មាូបអាហារសែលគគចូលចិតរ។ តាមពិតគៅ ែូចបានជប្ម្មបជូនខាងគលើប្បព័នធផសពវផាយ
សងគមគឺជាឧបករណ៍គនលឹេះសែលគយើងអាចគប្បើប្បាស់វាគែើមបីផសពវផាយអំពីគោលនគយបាយ
និងចាប់នានាកនុងការទប់ស្ថក ត់និងប្ឈប់អំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រ។ 

 គទាេះជាយ៉ាងោគយើងបានគ ើញម្មនគរឿងរាវជាគប្ចើនប្តូវបានផសពវផាយគលើប្បព័នធ
ផសពវផាយគដ្ឋយម្មនការគោរពភាពនថលថនូរនិងជីវតិឯកជន ប្ពមជាមួយោន គនាេះ សំគឡងស្តសរីក៏
ប្តូវបានគគឮគប្ចើន។  
 សតគយើងប្តូវការឲ្យម្មនភាពសំបូរសបបសថមគទៀត ចង់ឲ្យស្តសរីបំសបកភាពគសៃៀមស្ថៃ ត់
និយយឲ្យបានគប្ចើនជាង អំពីអំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រ កំុចំាែល់គរឿងគកើតគឡើងគទើប
និយយ គយើងប្តូវផសពវផាយឲ្យបានគប្ចើនអំពីចំោយគសែឌកិចចនិងសងគមគៅគលើអំគពើហិងា
ទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រ ចង់ឲ្យម្មនការកាត់បនាយផនត់គំនិតគរ ើសគអើងគយនឌ័្រកនុងស្ថច់គរឿងសែល
ផសពវផាយ ប្ពមទាំងប្តូវធានាថា អំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រគៅសតជាព័ត៌ម្មនគៅឋ គគុក
កនុងកមាវធីិែំណឹង។ គនេះគឺជាភារកិចចរបស់គយើងម្មន ក់ៗ ទំាងអស់ោន ។ 

 គែើមបីឆលុេះបញ្ញច ងំនូវបញ្ញា ទំាងគនេះ អងគការវទិាស្ថា នគបើកទូោយ សហការជាមួយអងគ
ការAPC និងសមពនធភាពជាតិ ំុសង្គក ត់ កំពុងអនុវតរគគប្ម្មង អំពី " អំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយ
នឌ័្រ" សែលម្មនយុទធនាការជំរញុការគប្បើប្បាស់បគចចកវទិា គមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិាគែើមបី
ប្បយុទធប្បឆំងអំគពើហិងាគលើស្តសរី។ គយើងបានបគងកើតនិងដ្ឋក់ឲ្យគប្បើប្បាស់  web site 

http://gbv.open.org.kh/ ជាវបិ ស្ថយមួយសែលគោកគោកស្សីអាចចូលគៅគប្បើប្បាស់
និងរាយការណ៍អំពីអំគពើហិងាទាក់ទងនឹងគយនឌ័្រ។ វបិស្ថយគនេះម្មនសផនទីចងអុលបង្គា ញ
ករណី និងម្មនព័ត៌ម្មនគសវាសងគម សែលអាចជួយជនរងគប្ោេះបាន។គនេះជាវបិ ស្ថយជា
ភាស្ថសមារ សែលគោកស្សីអស់គោក អាចចូលគប្បើប្បាស់វាជាភាស្ថសមារបាន។  

 គែើមបីជំរញុែល់ការគប្បើប្បាស់ បគចចកវទិា ស្ថរគមនាគមន៍និងព័ត៌ម្មនវទិាឲ្យបាន
ទូលំទូោយ គនាេះ គយើងក៏បានបគងកើតគឡើងនូវបោឋ ញមួយម្មនគ ា្ េះថា 
ICT4Development Cambodia Network   http://ict4dcambodia.dsv.su.se/ ។ បោឋ ញគនាេះ
គផ្លឋ តសំខាន់គៅគលើសិទធិមនុសស ការអភិវឌ្ណនិងអំពីលទធិប្បជាធិបគតយយ។ សម្មជិកបោឋ ញ
រមួម្មន អងគការវទិាស្ថា នគបើកទូោយ អងគការ East West Management Institute, អងគការ
មណឍ លព័ត៌ម្មនស្តសរីកមពុជា អងគការInSTEED, APC និង SPIDER។ 
 លឆលៀត្ឧកាសលនេះ នាងខ្ ំសូមដលលងអំណរគ ណដ្ល់រកសួងកិចចការនារ ីនិងសមព័នធភាព

http://gbv.open.org.kh/
http://ict4dcambodia.dsv.su.se/
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ជាតិ្ឃ ំ សង្កា ត់្ ដដ្លដត្ងផដល់ការោំរទដ្ល់អងគការវទិាស្ថា នលបើកទូោយ ដ្ល់ស្ថា ប័ននិង
អងគការសហការលផសងៗលទៀត្និងដ្ល់សមាជិករកុមរបឹកាឃ ំ សង្កា ត់្ចំល េះការចូលរមួយ៉ាង
សកមមកន ងគលរមាងលនេះតំងពីលដ្ើមដ្ល់ចប់អស់រយៈលពលមួយឆ្ន ំកនលងមក។ នាងខ្ ំក៏សូម
ដលលងអំណរគ ណយ៉ាងរជាលលរៅដ្ល់អងគការ Association for Progressive 
Communications (APC)  និង The Swedish Program  for ICT in Developing Regions 
(SPIDER) ចំល េះការឧបត្ាមភោំរទដផនកហិរញ្ញវត្ា  លធវើឲ្យគលរមាងលនេះលកើត្លឡើងនិងដំ្លណើ រការ
ដ្ល់ចប់លោយលជាគជ័យ។ 
      ម ននិងបញ្ច ប់  នាងខ្ ំសូមជូនពរ គណអធិបតី្ អស់លោក លោកស្សីដដ្លមានវត្ត
មាននាលពលលនេះ សូមរបកបលោយស ខភាពបរបូិរណ៏ បញ្ញញ វាងម្វ  និងទទួលានលជាគជ័យ
កន ងរាល់ការង្ករ។ 
  

សូមអរគ ណ 


