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ភ្នំេពញ ៃថ្ងអងា,-រ ០៨េរាច ែខមាឃ ឆា8-ំខាល ចតា<-ស័ក ព.ស.២៥៦៦ ្រតEវនឹងៃថ្ងទី១៤ ែខកុម្ភៈ ឆា8-ំ២០២៣ 
 

លិខិតចំហេគារពជូនចំេពាះ 
 

េលាកជំទាវ អ៊]ង កនា_-ផាវa រដ្ឋមdន្តី្រកសួងកិច្ចការនារa  

ឯកឧត្តម េខៀវ កាញារaទ្ធ រដ្ឋមdន្តីៃន្រកសួងព័ត៌មាន  

េលាកជំទាវ េភឿង សកុណា រដ្ឋមdន្តី ្រកសួងវប-rធម៌ និងវtចិ្រតសិល-rៈ 

ឯកឧត្តម ជា វាw-ន់េដត រដ្ឋមdន្តី ្រកសួងៃ្របសណីយ៌ និងទូរគមនាគមន៍ 

 
 
សំេណើ៖  េស្នើមានចំណាត់ការេទៅេលើេលាក ែផង វណ្ណៈ ែដលជាមា�-ស់េគហទំព័រ Pheng Vannak News  ចំេពាះ 

ការេ្របើ្របាស់មាតិកាមិនសមរម-� ការ្របមាថ មាក់ងាយ និងេបៀតេបៀនេទៅេលើdស្តីអ្នកសារព័ត៌មាន។  
 

េយើងខ្ញ�ំអង្គការសង្គមសីុវtលែដលកំពុងេធ្វើការេដើម-rីេលើកកម្ពស់សិទ្ធិdស្តីនិងសមភាពេយនឌ័រេនៅកម្ព�ជាែដលមានរាយនាម
ដូចខាងេ្រកាម បានទទួលសា,-ល់នូវឆន្ទៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រាជរដា�-ភិបាលកម្ព�ជាក្ន�ងការេលើកកម្ពស់ 
សិទ្ធិdស្តី និងសមភាពេយនឌ័រេនៅ្រគប់វtស័យ ជាពិេសសការបំេពញកាតព្វកិច្ចក្ន�ងនាមជារដ្ឋភាគី ៃនអនុស��-ស្ដីពី 
ការលុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់ៃនការេរaសេអើង្របឆំា-ងនឹងdស្តី និងតាមរយៈការអនុវត្តច-�ប់ និងេគាលនេយាបាយជាតិនានា។   

 េយាងតាមរបាយការណ៍របស់្រកសួងព័ត៌មានក្ន�ងឆា8-ំ២០២១ ក្ន�ងចំេណាមអ្នកសារព័ត៌មានសរុបចំនួន ៥០០០ 
(្របំាពាន់)នាក់ មានdស្តីជាអ្នកសារព័ត៌មានែត ៤៧០នាក់ ែដលេស្មើនឹង ៩.៤ ភាគរយបុ៉េណា�-ះ។ តួេលខេនះបាន 
បងា�-ញពីវត្តមានរបស់dស្តីែដលចូលរួមក្ន�ងវtស័យសារព័ត៌មានេនៅមានតិចេនៅេឡើយក្ន�ង្របេទសកម្ព�ជា។ មិន្រតឹមែត 
បុ៉េណា�-ះ ក្ន�ងចំេណាមdស្តីជាអ្នកសារព័ត៌មានទំាងេនះ ពួកេគបានរាយការណ៍អំពីប��-្របឈមជាេ្រចើនែដលពួកេគជួប 
្របទះ ជាពិេសសទាក់ទងនឹងការេរaសេអើងែផ្អកេលើេយនឌ័រ ការេបៀតេបៀន និងគំរាមកំែហង1។ ្របការទំាងេនះ េធ្វើឲ-� 
ប៉ះពាល់ដល់សា_-នភាពផ្ល¤វកាយ ផ្ល¤វចិត្ត និងលទ្ធភាពក្ន�ងការបំេពញវtជា¥-ជីវៈរបស់ពួកេគ េហើយក៏អាចជាកតា§-បន្ទច់ 
បង̈ា-ក់dស្តីេផ-©ងេទៀត មិនឲ-�ចាប់អាជីពការងារក្ន�ងវtស័យសារព័ត៌មានផងែដរ។  

 ជាមួយនឹងប��-្របឈមទំាងេនះ េយើងខ្ញ�ំមានការខកចិត្តនិង្រព«យបារម្ភយា¬-ងខា-ំងែដលេលាក ែផង វណ្ណៈ 
បានេ្របើមាតិកា្របមាថមាក់ងាយនិងេបៀតេបៀនេទៅេលើdស្តីអ្នកសារព័ត៌មានមា8-ក់យា¬-ងធ្ងន់ធ្ងរ េនៅេលើ្របព័ន្ធផ-©ព្វផ-®យ 
សង្គមេហ្វសបុ៊កផ̄ា-ល់ខ្ល°នរបស់េលាក (Vannak Pheng) ែដលមានខ្លឹមសារ “ជា្រសីេក្មងមានរូបសម-rត្តិស̈ា-តបាតែដរ ែត
ចរtកៃ្រពៃផ-©…………ចរtកេថាកទាបដូចនាង អាណា យកេធ្វើ្របពន្ធងាប់េហើយ…” ។ 

 
1 Khmertimes: https://www.khmertimeskh.com/50769694/support-for-female-journalists-sought/ 
Phnom Penh Post: https://www.phnompenhpost.com/national/female-journos-share-woes-seek-improvements 
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េយើងខ្ញ�ំេមើលេឃើញថាសកម្មភាព្របមាថមាក់ងាយខាងេលើេនះ េធ្វើឲ-�មានផលប៉ះពាល់យា¬-ងធ្ងន់ធ្ងរេទៅេលើកិច្ច ្របឹង
ែ្របងនានារបស់រាជរដា�-ភិបាលក្ន�ងការេលើកកម្ពស់សមភាពេយនឌ័រ និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់dស្តី េឆា²-ះេទៅសេ្រមចឲ-�
បានតាមេគាលេដៅទី ៥ ៃនការអភិវឌ-´្របកបេដាយចីរភាពឆា8-ំ២០៣០ ែដលក្ន�ងេនាះក៏េធ្វើេឡើងតាមរយៈការលុប 
បំបាត់ផ្នត់គំនិតេរaសេអើងែផ្អកេលើេយនឌ័រ រួមទំាងតាម្របព័ន្ធអនឡាញផងែដរ។ ជាងេនះេទៅេទៀត ការេ្របើ្របាស់ 
ពាក-�សម្តី្របមាថរបស់ េលាក ែផង វណ្ណៈ ដូចខាងេលើេនះ គឺជាទេង្វើែដលមិនអាចេលើកែលងបាន អសីលធម៌ និង 
បំពានយា¬-ងខា-ំងេទៅេលើ្រកមសីលធម៌វtជា¥-ជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន ជាពិេសស បំពានេទៅេលើ្រកម្របតិបត្តិ្របព័ន្ធផ-©ព្វផ-®យ 
ស្រមាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំេពើហិង-®េលើdស្តី ែដល្រកសួងកិច្ចការនារa និង្រកសួងព័ត៌មានបានរួមគា8-បេង្កើតេឡើង 
កាលពីែខកក្កដា ឆា8-ំ២០១៧ និងេដាយរួមទំាងបានបេង្កើត្រកុមការងារេដើម-rីអនុវត្ត ពិនិត-� តាមដានេដាះ្រសាយប��-ៃន 
ការរ̧េលាភបំពានេលើ្រកម្របតិបត្តិេនះែដរ។ ជាងេនះេទៅេទៀតទេង្វើទំាងេនះរបស់េលាក ែផង វណ្ណៈ បានបណា¹-លឲ-�
ប៉ះពាល់យា¬-ងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសេសចក្តីៃថ្លថ្ល¤របស់បុគ្គល បន̄ា-បតៃម្លdស្តី  និងសង្គមជាតិទំាងមូលែដលផ្ទ�យេទៅនឹងរដ្ឋ 
ធម្មនុº»ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព�ជា មា្រតា ៣១ “…ពលរដ្ឋែខ្មរមានភាពេស្មើគា8-ចំេពាះមុខច-�ប់ មានសិទ្ធិេសរaភាព 
និងករណីកិច្ចដូចគា8-ទំាងអស់……ការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិេសរaភាពរបស់មនុស-©មា8-ក់ៗមិន្រត«វេអាយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិេសរaភាព 
អ្នកដៃទេឡើយ..  ”។ 

អា្រស័យេហតុដូចេនះ េយើងខ្ញ�ំសូមេស្នើដល់េលាកជំទាវរដ្ឋមdន្តី និង ឯកឧត្តមរដ្ឋមdន្តី េមតា§-ចាត់វtធានកាផ្ល¤វច-�ប់ 
តឹងរុ¾ងេទៅេលើ េលាក ែផង វណ្ណៈ េដើម-rីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់dស្តីែដលទទួលរងការ្របមាថ និង ការេបៀតេបៀន រួមទំាងបេង្កើត
គ្រមEភាពល្អេនៅក្ន�ងសង្គម រួមមាន៖  

១. ្រកុមការងារតាមដានរាយការណ៍អំេពើហិង-®េលើdស្តីៃន្រកសួងកិច្ចការនារa និង្រកសួងព័ត៌មាន ចាត់វtធានការ 
ចំេពាះទេង្វើរបស់េលាក ែផង វណ្ណៈ េដើម-rីអនុវត្តឲ-�្រសបតាម្រកម្របតិបត្តិ្របព័ន្ធផ-©ព្វផ-®យស្រមាប់ការរាយ
ការណ៍ព័ត៌មានអំេពើហិង-®េលើdស្តី និង ទប់សា¿-ត់រាល់មាតិកាែដលបង្កប់នូវខ្លឹមសារ្របមាថមាក់ងាយដល់dស្តី 
និងបុគ្គល្រគប់អត្តស��-ណេយនឌ័រកំុឲ-�េកើតមានេឡើងបន្តេទៀត។ ។   

២. បងា,-ប់ឲ-�េលាក ែផង វណ្ណៈ ទទួលសា,-ល់កំហុស ែកត្រមEវពាក-�េពចន៍្របមាថ មាក់ងាយ និង េធ្វើការសូម 
េទាសជាសាធារណៈចំេពាះdស្តីជាអ្នកសារព័ត៌មានែដលរងេ្រគាះ និងសាធារណៈជនទូេទៅចំេពាះទេង្វើដ៏
អសីលធម៌របស់គាត់។   

៣.  បងា,-ប់ឲ-�េលាក ែផង វណ្ណៈ ចូលខ្ល°នទទួលវគ្គបណÀÁះបណា¹-លស្តីពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានែដលយល់ 
ដឹង្រតឹម្រតEវអំពីេយនឌ័រក្ន�ងវtស័យសារព័ត៌មាន ែដលស្ថិតេ្រកាមការទទួលខុស្រតEវរបស់្រកុមការងារេដើម-rីអនុវត្ត 
ពិនិត-� តាមដាន េដាះ្រសាយប��-ៃនការរ̧េលាភបំពានេលើ្រកម្របតិបត្តិ្របព័ន្ធផ-©ព្វផ-®យស្រមាប់ការរាយការណ៍ 
ព័ត៌មានអំពីអំេពើហិង-®េលើdស្តី។  

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម៖ 
 េអង ចាន់ឌី  នាយិកាអង្គការេយនឌ័រនិងអភិវឌ-´ន៍េដើម-rីកម្ព�ជា  095 797 909 
 បុណ-� រចនា នាយិកា្របតិបត្តិអង្គការកា-ហាន     089 476 146 
 ជឹម ចាន់នាង  អគ្គេលខាធិការអង្គការ អិនជីអូ សីុ- ដ    012 668 853 
 េស្តើង ភារÄុង  នាយិកា្របតិបត្តិអង្គការបន̄ា-យ្រសី     081 885 874  
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លិខិតចំហេនះគំា្រទេដាយ៖ 
១. គណៈកមា'(ធិការៃនអង្គការមិនែមនរដា5(ភិបាលកម្ព:ជាេដើម(?ីអនុសCD(លុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់េលើLស្ត(ីNGO -CEDAW) 
២. អង្គការេយនឌ័រនិងអភិវឌ(Sន៍េដើម(?ីកម្ព:ជា (GADC) 
៣. អង្គការ កាV(ហាន (Klahaan) 
៤. អង្គការ បនាZ(យ្រសី (Banteay Srei) 
៥. អង្គការអភិវឌ(Sន៍សំេលងសហគមន៍(BCV)  
៦. អង្គការនារ̂េដើម(?ីសន្តិភាព (WPM) 
៧. គណៈកមា'(ធិការេដើម(?ីការេបាះេឆាd(តេដាយេសរ̂ និងយុត្តិធ៌មេនៅកម្ព:ជា (ខុមែLហ្វល) 
៨. អង្គការេលើកកម្ពស់គុណភាពជីវkត 
៩. សមគមគំាពារLស្តីងាយរងេ្រគាះ (ASVW) 
១០. សហភាពការងារកម្ព:ជា(CLC) 
១១. សមាគម្របជាធិបេតយ(qឯករាជ(q ៃនេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធ (IDEA) 
១២. គណៈកមា'(ធិការអព(x្រកឹត និងយុត្តិធម៌េដើម(?ីការេបាះេឆាd(តេដាយេសរ̂ និង្រតឹម្រតzវ (និកហ្វិក) 
១៣. សហព័ន្ធសហជីព កម្មករចំណីអាហារ និងេសវាកម្មកម្ព:ជា (CFSWF) 
១៤. អង្គការ អាក់សិនេអតកម្ព:ជា (ActionAid Cambodia) 
១៥. មជ(~មណ�លសិទ្ធិមនុស(�កម្ព:ជា (CCHR) 
១៦. បណា�(ញយុវជនកម្ព:ជា (CYN) 
១៧. មណ�លព៌តមានLស្តីកម្ព:ជា (WMC) 
១៨. សហជីព្រទ្រទង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករែខ្មរៃន្រកុមហុ៊នណាហា�(េវ̂លដ៍ (LRSU) 
១៩. អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស(�កម្ព:ជា (CHRAC) 
២០. អង្គការកម្ព:ជាេដើម(?ីជួយLស្តីមានវkបត្ត ិ(CWCC) 
២១. សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ព:ជា (េខមបូចា)  
២២. បណា�(ញេយនឌ័រ និងអភិវឌ(Sន៍ (GADNet) 
២៣. ្រកុមសន(�ំ្របាក់នារ̂(LSG) 
២៤. អង្គការកម្ព:ជាេដើម(?ីសុខភាពនិងការអប់រ�សហគមន៍ (CHEC) 
២៥. វkទ(xសា�(ន្របជាធិបេតយ(qកម្ព:ជា (CID) 
២៦. អង្គការសម័្ពគណេនយ(qភាពសង្គមកម្ព:ជា (ANSA Cambodia) 
២៧. អង្គការសមាគមន៍ធាងេតាd(ត (STT) 
២៨. អង្គការជំនួយផ្ល�វច(�ប់ដល់កុមារ និងLស្ត ី(LSCW) 
២៩. អង្គការកម្មវkធីអភិវឌ(Sន៍ធនធានយុវជន (YRDP) 
៣០.សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ព:ជា (CCFC Cambodia) 
៣១. អង្គការតមាV(ភាពកម្ព:ជាកម្ព:ជា (TIC) 
៣២. អង្គការអភិវឌ(Sន៍Lស្តី្រកី្រកក្ន:ងទី្រកុង (UPWD) 
៣៣. សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស(� និងអភិវឌ(Sន៍េនៅកម្ព:ជា (សមាគមអាដហុក) 
៣៤. អង្គការសកម្មភាពសង្គមេដើម(?ីសហគមន៍ និងការអភិវឌ(S (SACD) 
៣៥. អង្គការ្រត�ស្រតាយៃនកម្ព:ជា  
៣៦. សហគមន៍175្រគ�សារ  
៣៧. ស.គ 197្រគ�សារសហគមន៍ភូមិ្រពលាន 
៣៨. គណៈកមា'(ធិការសហ្របតិបត្តិការេដើម(?ីកម្ព:ជា (CCC) 
៣៩.អង្គការមជ(~មណ�លសម្ពន្ធ័ភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស(� (សង់្រតាល់) 
៤០.អង្គការសីលការ (Silaka) 
៤១. អង្គការសកម្មភាព្របជាជនេដើម(?ីការអភិវឌ(S (PAD) 
៤២.បណា�(ញពហុវkស័យ 
៤៣.សហគមន៍៨៤៣្រគ�សារេខត្តេកាះកុង 
៤៤.សហគមន៍១២៩្រគ�សារេខត្តេកាះកុង 
៤៥. សហគមន៍៨០្រគ�សារ េខត្តេកាះកុង 
៤៦. សហព័ន្ធសហជីពេសរ̂កម្មករ ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព:ជា (FTUWKC) 
៤៧. សហជីព្រទ្រទង់សិទ្ធការងារបុគ្គលិកកម្មករែខ្មរ ៃន្រកុមហុ៊នណាហា�(េវ̂លដ៏ (LRSU) 
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៤៨. សហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិេយាជិតវkស័យេទសចរណ៍កម្ព:ជា (CTWUF) 
 

 
 


