កំណ ើនណេដ្ឋកិច្ច និងដ្ីធ្លី - ណ ើស្ដេរីណៅទីណា?
ស្េបណេលដដ្លស្បណទេកម្ពុជាកំេុងទទួលបានកំណ ើនណេដ្ឋកិច្ចជាបនរបន្ទាប់ ណបើណ ោះជាណេល ខ្លោះ េុំមានកស្ម្ិ ណេមើគ្នាក៏ណោយ ឥឡូវណនោះដ្ល់ណេលដដ្លស្ ូវេួរេំ ួ រ ថាណ ើស្ ូវណធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកំណ ើន
ណេដ្ឋកិច្ចណនោះផ្រល់ផ្លដ្ល់ម្នុេសឱ្យបានកាន់ដ ណស្ច្ើនន្ទក់។

ច្ំ ុ ច្េំខាន់ម្ួយ

ណៅកាុងេម្ីការណនោះ

គឺរណបៀបណោោះស្ាយបញ្ហាវិវាទដ្ីធ្លី

និងរណបៀបធាន្ទយ៉ា ងណាឱ្យស្ដេរីអាច្ទទួលបានស្បណយជន៍េីកំណ ើន

ដដ្លេួកណគរួម្ច្ំដ កណធ្វើឱ្យមាន។
ណគដ ងនិយយថា កំណ ើនណេដ្ឋកិច្ចរួម្ច្ំដ កណធ្វើឱ្យមានេម្ភាេណយនឌ័រ ប៉ាុដនរម្ិនដម្នម្នុេសស្គប់គ្នាេុទធដ យល់ស្េបដបបណនោះណន្ទោះណទ។ ណេដ្ឋវិទូ Naila Kabeer និង Luisa

Natali ណលើកណឡើងថា ស្េបណេលដដ្លេម្ភាេណយនឌ័ររួម្ ច្ំដ កន្ទំឱ្យមានកំណ ើនណេដ្ឋកិច្ច ម្ិនដម្នកំណ ើនណេដ្ឋកិច្ចណច្ោះដ ន្ទំឱ្យមានេម្ភាេណយនឌ័ររហូ ណន្ទោះណទ។ កំណ ើនណេដ្ឋកិច្ចអាច្េុំមានឥទធិេល ឬណៅកាុង
ករ ីម្ួយច្ំនួន មានឥទធិេលជាអវិជផមានម្កណលើេម្ភាេណយនឌ័រណៅវិញ។
ណៅកាុងស្បណទេកម្ពុជា ស្ដេរីមាន ួន្ទទីេំខាន់ ណៅកាុងកំណ ើនណេដ្ឋកិច្ច
ឧេាហកម្មន្ទំណច្ញធ្ំៗផ្ង។

ប៉ាុដនរការេម្លឹងណម្ើលស្ដេរីដ ស្ ឹម្ណនោះ

ណៅម្ ឌ លអប់រំដកដស្បទី២

ឬ

ម្២

ំងតាម្រយៈេកម្មភាេណេដ្ឋកិច្ចកាុងកស្ម្ិ ខ្ពេ់របេ់េួកណគផ្ង និងតាម្រយៈការបំណេញតតន្ទទីជាកមាលំងេលកម្ម េស្មាប់

ន្ទំឱ្យមានការស្េួយបារម្ភអំេីស្ដេរីណផ្សងណទៀ

ដដ្លជាេនធន្ទគ្នរេស្មាប់ស្ដេរីជាណដ្ើម្។

ដដ្លម្ិនបានទទួលការគិ គូរ។

ស្ដេដរី ដ្លេុំមានឱ្កាេ ំងណនោះ

ខ្ ៈណេលដដ្លេួកណគម្ិន ំណាងឱ្យស្បជាេលរដ្ឋទូណៅ

រួម្មាន

ស្ដេរីដដ្លជាទ ឌ ិ

េួកណគគឺជា ំណាងឱ្យស្បជាេលរដ្ឋកម្ពុជាម្កេីដផ្ាក

ច្ស្ម្ុោះ

ដដ្លជួបស្បទោះនឹងអវីដដ្លស្ ូវបានណគចា ់ទុកថា ជាការខ្កខានម្ិនបានទទួលស្បណយជន៍េីការអភិវឌឍដ្៏ឆាប់រហ័េរបេ់ស្បណទេណនោះ។
ស្ដេរីមាាក់ៗ កាុងច្ំណណាម្ស្ដេរី ំងណនោះ េុទធដ មានណរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបេ់េួកណគ។
មានស្ដេរីច្ំនួន ១១ន្ទក់ កំេុងស្ ូវបានជាប់ឃុំឃំង ណោយារដ េកម្មភាេ ពាក់េ័នធជាម្ួយនឹងវិវាទដ្ីធ្លី។ ស្ដេរីច្ំនួន ៧ ន្ទក់ ស្ ូវបានចាប់ខ្លួន កាលេីថ្ងៃទី១០ ដខ្វិច្ឆិកា ណហើយម្ិនដ្ល់ ២៤ ណមា៉ាង
ណស្កាយផ្ង ស្ ូវរងការណចាទស្បកាន់ និងផ្រន្ទាណ េ េីបទណធ្វើឱ្យអាក់ខានដ្ល់ច្រច្រ ៍ាធារ ៈ ណស្កាម្ម្ស្តា ៧៨ របេ់ច្ាប់ច្រច្រ ៍។ ស្ដេរី ំងណនោះបានអូេយកដស្គម្ួយម្កោក់ណលើម្ហាវិងីម្ុនីវងស កាុង
ណគ្នលបំ ងជស្ម្ុញឱ្យអាជាាធ្រភាំណេញចា ់វិធានការណោោះស្ាយបញ្ហាទឹកលិច្កាលេីណេលងមីៗណនោះ ដដ្លន្ទំឱ្យប៉ាោះពាល់ដ្ល់ផ្ាោះេដម្ែងរបេ់េួកណគ។ ជាម្ួយនឹងការចាក់ដ្ីបំណេញបឹងកក់ េស្មាប់ការអភិវឌឍ ំបន់ពា ិជផកម្ម
ការលិច្លង់ណៅកាុង ំបន់ណនោះកាន់ដ អាស្កក់ណៅៗ។
ណៅថ្ងៃបន្ទាប់ ស្ដេរីច្ំនួន៣ន្ទក់ ដដ្លជាេកម្មជនេិទធិដ្ីធ្លី បាន វា៉ាស្បឆាំងណៅនឹងការចាប់ខ្លួនស្ដេរី ំងណនោះ ណហើយេួកណគក៏ស្ ូវបានចាប់ខ្លួន និងផ្រន្ទាណ េេីបទររំងម្ស្ដនរីាធារ ៈ ណោយមានាា នទំងន់ណ េ
ណស្កាម្មាស្តា ៥០៤ របេ់ស្កម្ស្េហមទ ឌ ។ េួកណគ ំង ១០ ន្ទក់ ស្ ូវបានកា ់ឱ្យជាប់េនធន្ទគ្នរ ១ឆាាំ និងេិន័យ ២លានណរៀល។ េួកណគ ំងអេ់បានបរឹងឧទធរ ៍ស្បឆាំងនឹងការផ្រន្ទាណ េណនោះ។
ទ ឌ ិ ទី ១១ គឺជាស្ដេរីវ័យណកមងមាាក់ ដដ្លស្គួាររបេ់េួកណគបាន េូស្បឆាំងនឹងការបណ រ ញណច្ញ ដដ្លអូេបន្ទលយណេលជាណស្ច្ើនឆាាំម្កណហើយ និងស្ ូវបានចាប់ខ្លួន កាលេីដខ្ម្ុនណនោះ។ ពាកយប រ ឹង
របេ់ស្គួារន្ទង ដដ្លបរឹងេីការណបៀ ណបៀន និងការគំរម្កំដហង ការបំផ្លិច្បំផ្ទលញស្ទេយេម្ែ រិ រួម្ ំង ការបំេលុ េ វដដ្លេួកណគច្ិញ្ចឹម្ និងការ ប៉ាុនប៉ាងដ្ុ ផ្ាោះរបេ់េួកណគ ស្ ូវបានទុកណចាលណៅ ុលាការ
ខ្ ៈណេលពាកយប រ ឹងស្បឆាំងស្គួារណនោះេីខាងស្កុម្ហុន ដដ្លច្ង់ឱ្យេួកណគចាកណច្ញ កំេុងស្ ូវបានចា ់ការយ៉ា ងឆាប់រហ័េ។ ន្ទងស្ ូវបានណចាទស្បកាន់ និងឃុំឃំងរង់ចាំការកា ់ករី។
វិវាទដ្ីធ្លីណៅកម្ពុជា ស្ ូវបានណគរយការ ៍យ៉ាងទូលំទូលាយ ណហើយស្ដេរី ំង១១ន្ទក់ណនោះ គឺេិា កាុងច្ំណណាម្ស្ដេរីណផ្សងណទៀ

ដដ្លដ ងដ ន្ទំម្ុខ្ណគកាុងការ េូស្បឆាំងនឹងការបណ រ ញណច្ញ ឬដេវង

រកដ្ំណណាោះស្ាយច្ំណពាោះអវីដដ្លេួកណគបានបា ់បង់។
បុរេ និងស្ដេរី ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ខ្ុេៗគ្នា

ណោយារការបណ រ ញណច្ញណោយបងខំ។

ស្ដេរីជួបស្បទោះនឹងេមាពធ្ណស្ច្ើនម្ុខ្

ណៅណេលដដ្លេួកណគបា ់បង់ស្បភេច្ំ ូ ល

ណស្ច្ើនន្ទក់ចាកណច្ញេីផ្ាោះេដម្ែង

ណដ្ើម្ែីដេវងរកការងារណធ្វើ

និងការគ្នំស្ទ

ណោយារដ ការទទួលខ្ុេស្ ូវរបេ់េួកណគ

ណស្កាយណេលមានការបណ រ ញណច្ញ

កាុងន្ទម្ជាអាកផ្រល់ការដង ំច្ម្ែងេស្មាប់េមាជិកស្គួារ

ឬការផ្ទលេ់បរូរទីលំណៅរបេ់េួកណគ។

ជាណរឿយៗស្ដេរីស្ ូវរេ់េឹងខ្លួនឯងណដ្ើម្ែីផ្គ ់ផ្គងជ់ ីវភាេដ្ល់កូនៗរបេ់េួកណគ។

ខ្ ៈណេលដដ្លមានបុរេជា

ការេិកាន្ទន្ទបានរយការ ៍េីករ ីខ្វល់ខាវយ

បញ្ហាបាក់េា

និងងប់អារម្ម ៍របេ់ស្ដេរី ដដ្លរងផ្លប៉ាោះពាល់ ណោយារការបណ រ ញណច្ញ និងការផ្ទលេ់បរូរទីលំណៅ។
កាលេីដខ្ ុលាឆាាំ២០១៣រជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាបានរយការ ៍ណៅកាន់ាាប័នេហស្បជាជា ិ

ដដ្លទទួលខ្ុេស្ ូវេិនិ យតាម្ោនាា នភាេរបេ់ស្ដេរី

និងវឌឍនភាេកាុងការឈានណៅេណស្ម្ច្

េិទធិម្នុេសរបេ់ស្ដេរី។ ាា ប័នណន្ទោះ ដដ្លមានណឈាម ោះថា គ ៈកមាមធ្ិការ CEDAW ណោយយកណឈាម ោះតាម្អនុេញ្ហាអនររជា ិេរីេីការលុបបំបា ់រល់ទស្ម្ង់ថ្នការណរើេណអើងស្បឆាំងស្ដេរីណភទ បានទទួល
ាគ ល់កិច្ចខ្ិ ខ្ំស្បឹងដស្បងរបេ់រជរោឋ ភិបាលកាុងការបណងកើនលទធភាេទទួលបានដ្ីធ្លី។
ណហើយស្ ូវទទួលរងការបា ់បង់ទីលំណៅ

និងការបណ រ ញណច្ញ

គ ៈកមាមធ្ិការក៏បានបងាាញេីករីបារម្ភផ្ងដដ្រថា

ណោយារដ េម្ែ នដ្ីធ្លីកាុងស្ទង់ស្ យធ្ំ

ស្ដេរីកម្ពុជាជួបស្បទោះនឹងការកំហិ កាុងការទទួលបានដ្ីធ្លី

និងការអភិវឌឍ ំបន់ស្បជុំជន។

គ ៈកមាមធ្ិការណនោះបនរណលើកណឡើងថា

និងកម្មេិទធិ

អាកការពារេិទធិម្នុេស

ដដ្ល េូម្ ិណដ្ើម្ែីេិទធិដ្ីធ្លីរបេ់ស្ដេរីជាណរឿយៗ ទទួលរងការេម្លុ គំរម្ និងការយយីេីេំណាក់ម្ស្ដនរីអនុវ រច្ាប់។ គ ៈកមាមធ្ិការណនោះបានអំពាវន្ទវឱ្យរោឋ ភិបាល “ណធ្វើការណេុើបអណងក

និងកាុងករ ីេម្ស្េប

ផ្រន្ទាណ េណលើករ ីេម្លុ គំរម្ និងយយីរបេ់ម្ស្ដនរីអនុវ រច្ាប់ម្កណលើអាកការពារេិទធិម្នុេស ដដ្ល េូម្ ិ ណដ្ើម្ែីេិទធិដ្ីធ្លី។”
ស្បេិនណបើណគេិនិ យណម្ើលបរិបទទូលំទូលាយថ្នកំណ ើនណេដ្ឋកិច្ចរបេ់ស្បណទេកម្ពុជា

ការ េូេិវ ាវ ញរបេ់ស្ដេរី ំង១១ន្ទក់ណៅកាុងការបនរការ ម្ ររបេ់េួកណគ

អាច្យល់បានថាមានអ ាន័យ

យ៉ា ងណហាច្ណាេ់ច្ំនួន២យ៉ា ង៖ េួកណគម្ិនស្ ឹម្ដ ម្ិនបានទទួលផ្លេីកំណ ើនដដ្លទទួលបានណោយស្បជាជនណផ្សងណទៀ ណន្ទោះណទ ប៉ាុដនរកំណ ើន “ដ្៏ណលច្ណធាល” របេ់ស្បណទេកម្ពុជា ម្ួយដផ្ាកបានម្កេីការបា ់បង់
ដដ្លស្ដេរី ំងណនោះទទួលរងណោយផ្ទាល់។ ច្ុងណស្កាយ េួកណគម្ិនបានគិ ថា េួកណគទទួលបានេិទធិទទួលបានយុ រិធ្ម្៌ ដ្ូច្ដដ្លធាន្ទណោយរដ្ឋធ្ម្មនុញ្ាណន្ទោះណទ ដ្ូណច្ាោះណហើយបានជាេួកណគេុខ្ច្ិ រលំបាកបងខំច្ិ រណធ្វើការ វា៉ា
តាម្ដ្ងផ្លូវាធារ ៈ។
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