
1 

ខាងក្រោយព័ត៌មាន-បញ្ហា របឈមមុខនិងក្េចក្ត ីរតូវោរពីអ្នក្យក្ព័ត៌មានស្តេត ីក្ៅអាេុីនិងប៉ា េុីហ្វ ិក្ 

អ្នុសាេន៍ោរេិក្ារសាវរាវ 

សមភាពជេនឌ័រក្ន ុងអងគការសារព័ត៌មាន។ 

១ សារព័ត៌មានអាចាគំរកូ្ៅក្ ើេមភាពក្េនឌ័រ។ ក្រណីក្នេះអ្ងគោរសារព័ត៌មានក្ៅក្ន ុងអាេុីនិងប៉ា េុី

ហ្វ ិក្គួរណាេ់អ្នុវតតន៍នក្ោបយក្េនឌ័រនិងឪោេក្េម ើគ្នន និងក្ ើមបីាោរធានាថានក្ោបយក្នេះរតូវ

មានោរេនទនានិងបុគល ិក្ទងំអ្េ់និងយក្ក្ៅអ្នុវតតន៍ារបធានបទសាមញ្ញ ទូក្ៅ។ នក្ោបយណាក្៏

ក្ោយគួរតតបញ្ច  ូោរក្ំណត់និយមន័យក្ ើមបីចំរុេះភាពនិងបញ្ច  ូរក្មុត  រតូវេថ ិតក្ៅឯក្ោនិងក្ វ្ ើោរ

ទមទរក្ ើមបីឱ្យមានោរយ ់ ឹងអ្ំពីេមភាពក្េនឌ័រ េិោា សាលាេំរាប់អ្នក្ក្ វ្ ើេំក្រចទងំថាន ក្់ម្យម

និងក្ំរតិបណាា ្ិោរថាន ក្់ម្យមនិងអាវុក្សាក្េើងចាេ់រមួទងំអ្នក្រគប់រគងថាន ក្់ក្ ើក្ទៀត។ គណៈក្មមោរ

ផ្ទទក្ន ុងទទួ បនទ ុក្ក្ិចចោរក្េនឌ័រគួរណាេ់រតូវតតមានោរតណនំាឱ្យមានក្ន ុងរក្មុហ្ ុនសារព័ត៌មានត  

មានបុគគ ិក្បំក្រ ើោរងារក្រចើនាង ៥០០ នាក្់ក្ ើមបីក្ោេះរសាយោរតវ៉ា បញ្ហា និងក្ ើមបីទត ់ោរយ ់ ឹង

ក្ ើមបីក្សាងឱ្យមានបរោិោេោរងារត  មានេមភាពរវងស្តេត ីនិងបុរេ។ 

២ េក្មមភាពាវេិជមានរតូវតតឱ្យក្ក្ើតមានក្ ើងក្ ើមបីយក្េ័យេំនេះក្ៅក្ ើបញ្ហា ោរក្រ ើេក្អ្ើងក្ៅទី

ក្តនលងក្ វ្ ើោរងារទងំចំក្ េះមុខឬរបក្ោ ។ សារព័ត៌មានគួរទត ចួក្ទតើមគំនិតបក្ងក ើតឱ្យមានក្ោយខល នួ

ឯងក៏្ប៉ាុតនតឱ្យមានឯក្រាេក្ៅក្ ើោរវយតំផ្ ក្េនឌ័រក្ន ុងអ្ងគោររបេ់ខល នួក្ហ្ើយក្ៅក្ន ុងក្នាេះរមួមានោរ

េួ អ្នក្េិក្ាវយតំផ្ ក្ ើមបីេិក្ាពិនិតយក្ៅក្ ើរបធានបទគំលាតរបក់្តខនិងភាពខុេគ្នន និង ក្ា ័ណ

ោរចូ ក្ វ្ ើោរនិងក្ិចចេនាេំនួ ។ ក្ហ្ើយអ្នក្េិក្ាវយតំផ្ តបបក្នេះរតូវតតក្ វ្ ើោរធានារក្ាោរ

េមាា ត់និងមានតមាល ភាពនិងក្ោយមានោរចូ រមួនិងអ្នុវតតន៍ក្ោយមានយុទធសាស្តេតេមរមយរតឹមរតវូ។ 

៣  រក្មុហ្ ុនសារព័ត៌មានគួរតតក្ វ្ ើោរពិចារណាឱ្យបនោ៉ា ងមុ៉ឺងមា៉ា ត់ហ្មត់ចត់ក្ៅក្ ើោរអ្នុវតតន៍យុទធសា

ស្តេតោរទទួ យក្បុគគ ិក្ចូ បំក្រ ើោរងារឱ្យមានភាពាវវេិជមានក្ោយេំក្ៅក្ៅក្ ើស្តេត ីក្េទក្ន ុងវេិ័យសារ

ព័ត៌មានត  ាតំបន់ត  អ្នក្ទងំអ្េ់គ្នន បនយ ់ក្ ើញោ៉ា ងាក្់ចាេ់ថាេថ ិតក្ៅក្រោមឥទធិព ពី

បុរេក្េទ។ 

៤  រក្មុហ្ ុនសារព័ត៌មានរតូវតតយ ់ឱ្យបនោ៉ា ងចាេ់ក្ៅក្ ើទ ប៉ាេះ  ់និងរបក្ោេន៍ផ្នបរោិោេ

ោរងារត  មាន ក្ាណេះាមិតតនិងរគួសារ ក្ហ្ើយា្មមតាទូក្ៅេុខមា ភាពនិងោរក្ពញចិតតចំក្ េះ

បុគល ិក្ទងំអ្េ់ក្ៅក្ន ុងក្តនលងក្ វ្ ើោរហ្ន ឹង។ រក្មុហ្ ុនសារព័ត៌មានគួរក្ វ្ ើោរក្ោយេំក្ៅក្ ព្ េះក្ៅក្ ើក្គ្ន 

ក្ៅយុទធសាស្តេតោរក្សាងឱ្យមានបរោិោក្តបបមាន ក្ាណេះាមិតតារគួសារក្ន ុងក្នាេះរមួមានទងត រគ៉ឺ

ោរក្រៀបឱ្យមានមក្្ាបយោរក្ វ្ ើ ំក្ណើរក្រោយពីោរក្ វ្ ើោរក្ៅក្ព យប់ ោរក្រៀបចំឱ្យមានក្តនលងេំរាប់

ចិញ្ច ឹមក្ុមារទរក្ក្ៅក្ព ក្ វ្ ើោរងារ ោរអ្នុវតតន៍ក្គ្ន ោរណ៍ឈប់េំរាក្ចំក្ េះស្តេត ីត  មានផ្ទទក្ េះ
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និងោរទត ់ោរឈប់េំរាក្ក្រោយក្ព បនឆ្លងទក្នលនិងោរក្រៀបចំឱ្យមាន ក្ាណៈោរក្ វ្ ើោរងារត  

អាចបត់តបនេំរ ួបនចំក្ េះបុគគ ិក្បំក្រ ើោរងារ។ 

៥  ោររំក្លាេទល វូក្េទចាត់ទុក្ថាាោរក្ ម ើេេិទធិមនុេសនិងាោររបតិបតត ិក្ោយមិនយុតិ្ម៌ត  រតូវ

តត ុបបំបត់ក្ចា ទងំរេងុ។ ក្ោយមានោរយ ់ ូក្ចន េះរតូវតតមាននក្ោបយមួយ ៏តឹងរងឹេំរាប់ 

“ោរមិនអាចអ្ត់ឳនបនក្ ើយ” អ្ំពីោររំក្លាពទល ូវក្េទក្ៅក្ន ុងក្តនលងក្ វ្ ើោរ និងរតូវក្រៀបចំឱ្យមាន

យនតោរ ៏មានរបេិទធិភាពក្ ើមបីបណត ឹងក្ៅរា ់រក្មុហ្ ុន។ ក្គ្ន ោរណ៍នក្ោបយក្នេះរតូវតតឱ្យមានោរ

ពរងឹងតាមរយេះោរក្ វ្ ើោរបណត ុ េះបណាត   ៏េមរមយ ូចាេិោា សាលាក្ ើមបីាោរក្ ើក្កំ្ពេ់ោរយ ់ ឹង

អ្ំពីបញ្ហា ក្េនឌ័រក្ន ុងចំក្ណាមបុគគ ិក្បំក្រ ើោរងាររក្មុហ្ ុន។ 

៦  រតូវោរឱ្យមានោរតេវ ងរក្របេពផ្នបញ្ហា ោរមិនយ ់ ឹងអំ្ពីបញ្ហា ក្េនឌ័របងកប់ក្ៅក្ន ុ ងសារ

ព័ត៌មានទងំសារព័ត៌មានក្បេះពុមភទងំសារព័ត៌មានអីុ្ ិចរតូវណិច  ូចាោរយ ់ ឹងត  មានតំាងពី

បុរាណមក្និងតំផ្ ខាងេងគមនិងវបប្ម៌ ក្់ព័នធ ក្ៅនិងស្តេត ីនិងក្ក្មងរេីនិងក្ ើមបីអ្នុវតតន៍ ូចតក្ៅ៖ 

-េំរ ួឱ្យមានោរអ្នុវតតន៍ចាប់រក្មុេី ្ម៌េត ីអ្ំពីោរយ ់ ឹងអំ្ពីរបធានបទក្េនឌ័រក្ោយ

រក្មុហ្ ុនសារព័ត៌មាននិងរក្មុេំនាញោរ។ 

-ទសពវទាយឱ្យមានវគគេិក្ាយ ់ ឹងទងំមុនចូ បំក្រ ើោរងារនិងក្រោយពីបនចូ ក្ វ្ ើោរេំរាប់

អ្នក្សារព័ត៌ទងំបុរេនិងស្តេត ី។ 

-អ្នុវតតន៍តណនាំរេបតាមក្គ្ន ោរណ៍តណនាំ IFJ ក្ន ុងោរក្ វ្ ើរបយោរណ៍ព័ត៌មានអ្ំក្ពើហ្ិងា

ក្ៅក្ ើស្តេត ីក្េទ។ 

៧ សារព័ត៌មានទងំស្តេត ីទងំបុរេរតូវតតទទួ ោរបណត ុ េះបណាត   ូចាោរឃ្ល ំក្មើ អ្ំពីទេសនេះក្េនឌ័រសារ

ព័ត៌មាន។ អ្នក្យក្ព័ត៌មាន អ្នក្េរក្េរអ្តថបនិងពិ្ីក្រពិ្ីោរនីិរតូវតតបនទទួ សាគ  ់វចនានុរក្ម

 ក្យឃ្ល ខាងតទនក្ក្េនឌ័រត  ារបធានបទរក្េើបក្ ើមបីរបឈមមុខនិងោរក្របើរបេ់ភាសា ៏មិនេម

រមយគបបីនិងមាន ក្ាណៈបងាា ប់ខាងទល វូក្េទក្ន ុងោរក្របើរបេ់ាទូក្ៅ។ 

៨ សារព័ត៌មានមានោរទទួ ខុេរតូវក្ ើមបីេំរាបនិងអ្ប់រំសាធារណេះរេបក្ៅតាមេនធ ិេញ្ហញ អ្នត រាតិ

ត  េមភាពខាងក្េនឌ័រចាត់ទុក្ាមូ ោា នេិទធិមនុេសនិងក្ ើមបី៖ 

-ឱ្យមានោរក្តត តអារមណ៍ក្ៅក្ ើរបធានបទពិតក្ន ុងេិ វតិនិងោរបងកឧបេគគ ត  ក្ វ្ ើឱ្យមិន

អាចក្របើរបេ់េិទធិមនុេសត  ស្តេត ីនិងក្ក្មងរេីនិងេហ្គមន៍ត  បត់បង់េិទធិក្ំពុងតតរបឈមមុខ។ 

-បងាា ញក្ ើមបីឱ្យមានោរយ ់ ឹងថាក្តើស្តេត ីក្េទមានចំតណក្ោ៉ា ងេំខាន់ោ៉ា ង ូចក្មតចក្ៅ

ក្តនលងក្ វ្ ើោរងារនិងោរតល េ់បត រូតួនាទីស្តេត ីនិងក្ន ុងក្ វ្ ើេំក្រចចិតតនិងេីវតិសាធារណេះទូក្ៅ។ 

-របយោរណ៍អ្ំពីទ អារក្ក្់បណាត  មក្ពីចាប់ត  មានោរក្រ ើេក្អ្ើង នក្ោបយនិងគំនិត

ចាេ់បុរាណនិងទេសនេះេងគមនិងវបប្ម៌ ទំក្នៀមទំលាប់ របផ្ពណីនិងោររបតិបតត ិ។ 

 

សមាគមអនក្េំនាញវិ ជ្ជាជ េវិះនិងសហេវព 

 

៩ េហ្េីពរតូវតតក្ វ្ ើេំហាន ៏េក្មមមួយក្ ើមបីបក្ងក ើនឱ្យមានតំណាងស្តេត ីរបេ់េហ្េីព។ របព័នធក្ំណត់

ចំនួនឬអ្រតាតំណាងក្ោយតទាក្ក្ៅក្ ើសារព័ត៌មាននីមួយ ៗ នឹងអាចទត ់តំណាង ៏ពិតរបក្   ់ស្តេត ី

ក្េទក្ៅក្ន ុងេហ្េីពនិងោរចូ រមួ ៏ពិតរបក្ ។ ទទ ុយក្ៅវញិក្នេះនឹងអាចេំរុញឱ្យេហ្េីពក្នាេះរ ើក្ចំក្រ ើ
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ននិងរងឹមំាក្ោយមានោរទត ់ោរយ ់ ឹងក្ោយោរទក្់ទញស្តេត ីាេមាេិក្និងក្ វ្ ើឱ្យមានោរបក្ងក ើន

េមតថភាពស្តេត ីក្ៅក្ន ុងសារព័ត៌មាន។ 

១០ េហ្េីពគួរេំរុញពិក្សា្ន៍ក្មមចាប់ផ្ទទក្ន ុ ងនិងសាថ នៈក្ វ្ ើតបបក្នេះក្ ើមបីឱ្យរចនាេមព ័នធ ក្នាេះ

ោន់តត “មានបរោិោេាមិតតនិងស្តេត ី” និងក្បតាា ក្ ើមបីក្សាងឱ្យមានេមភាពខាងក្េនឌ័រក្ៅរគប់

ោរោិ ័យក្ន ុងេហ្េីព។ ក្នេះរតូវតតឱ្យមានោររក្ាឬបក្ងក ើនអាេនេះេំរាប់ស្តេត ីក្េទក្ៅថាន ក្់របតិបតត ិនិង

រក្មុអ្នក្ក្ វ្ ើោរេំក្រច។ របព័នធោរក្ំណត់ចំនួនេំរាប់ោរមានចំតណក្ពីស្តេត ីក្េទក្ន ុងោររបេុំរក្មុអ្នក្

រគប់រគង គណៈក្មមោរ រក្មុអ្នក្ចរចា ោរបណត ុ េះបណាត  និងោរេិក្ាអ្ប់រំ។ ាទីបញ្ច ប់គ៉ឺនឹងអាច

ក្ ើក្ក្ំពេ់ោរយ ់ ឹងអ្ំពីេមភាពក្េនឌ័រនិងរបធានបទ ក្់ព័នធនិងស្តេត ីក្េទក្ន ុងចំក្ណាមបុរេនិង

ស្តេត ីត  ាេមាេិក្ ោរអ្េិវឌឍន៍ឱ្យមានឯក្ភាពោរបក្ងក ើនក្ វ្ ើឱ្យស្តេត ីមានអ្ំណាចនិងោរតក្តរបទេសនៈ

ារបផ្ពណីនិងហួ្េេម័យ។ 

១១ រគប់េហ្េីពគួរក្ វ្ ើោរអ្នុវតតន៍េមភាពក្េនឌ័រេហ្េីពនិងនក្ោបយគំរ ូោររំក្លាេទល ូវក្េទ

ក្ោយតទាក្ក្ៅក្ ើក្គ្ន ោរណ៍នក្ោបយត  មានក្ហ្ើយរសាប់និងត  ក្ំពុងតតមានោរអ្នុវតតន៍ក្ៅ

ក្ន ុងេូមិភាគាឧទធ ហ្រណ៍្មមនុញ្ញ  SAMSN េត ីអ្ំពីេមភាពក្េនឌ័រេំរាប់សារព័ត៌មាននិងអ្នក្សារ

ព័ត៌មានក្ៅេូមិអាេុីខាងតបូ ងត  អាចបញ្ច  ូនិងផ្ឆ្នេំរាប់អ្ងគោរសារព័ត៌មាន។ 

១២ េហ្េីពរតូវតតក្សាងបញ្ជ ីរតួតពិនិតយមួយេំរាប់ោររបតិបតត ិរបេ់េហ្េីពក្ៅក្ ើេមភាពក្េន

ឌ័រក្ន ុងេក្មមភាពក្ៅក្តនលងក្ វ្ ើោរ ោររបតិបតត ិនិងនិក្ោេក្និងនិងរោា េិប ។ ទងំក្នេះគួរបញ្ច ូ 

អ្តថបទរប្ំងោររំក្លាពទល វូក្េទត  ោរក្ិចចរពមក្រពៀងោរចរចាារមួមួយនិងោរេួបេនទនានិងរោា

េិប ក្ ើមបីកំ្តណទរមង់ចាប់េត ីអ្ំពីបញ្ហា ោររំក្លាេទល ូវក្េទ។ យុទធនាោរត  មានក្គ្ន ក្ៅក្ៅក្ ើ

ោរក្ វ្ ើោរពិនិតយក្ ើងវញិរបក់្តខាមួយនិងនិក្ោេក្និងក្ ើក្ក្ំពេ់ោររបតិបតត ិ ា ក្ន ុងក្ិចច រពម

ក្រពៀងបង់របក់្តខោរោត់បនថយគំលាតខាងក្េនឌ័រ ។ ។ 

រដ្ឋា ភិបាលសារព័ត៌មាននិងសងគមស វិ ជ្ជល

១៣  ោរបណត ុ េះបណាត  េមភាពក្េនឌ័រក្នាេះាោររតូវោរទងំពីរនិងរតូវោរក្ោយបុរេនិងស្តេត ីត  បំក្រ ើ

ោរងារក្ៅក្ន ុងតំបន់អាេុីនិងប៉ា េុីហ្វ ិក្។ យុទធសាស្តេត ក្គ្ន គ៉ឺវរតូវោរឱ្យមានោរក្ ើក្ក្ំពេ់តក្ ំអ្

បរោិោេោរងារេំរាប់ស្តេត ីនិងបុរេត  នឹងអាចេួយឱ្យបុគគ មានោរយ ់ ឹងោន់តត ា ក្ៅក្ ើ

របធានបទក្នេះនិងក្ វ្ ើោរក្ ើមបីរប្ំងោរេំ ត់ោររំក្លាេនិងោរក្រ ើេក្អ្ើងក្ន ុងក្តនលងក្ វ្ ើោរ។ ប៉ាុតនតវ

ក្ៅរតូវោរោរយ ់ ឹងោ៉ា ងក្រចើនក្ទៀតក្ៅក្ ើរបធានបទេមភាពក្េនឌ័រនិងេិទធិរបេ់របាេនក្ៅក្ ើ

បរោិោេោរងារត  ក្ រក្ពញក្ៅក្ោយគតិយុតិ្ម៌។ ក្នេះគួរតតមានោរក្តត តអារមណ៍ក្ៅក្ ើោរ

េតេក្គ្នន អ្ំពីរបក់្តខ  ក្ា ័ណោរងារនិងសាថ នភាពោរងារ។ 

Read the full report here 

http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/article/inside-the-news-challenges-and-aspirations-of-women-journalists-in-asia-and-the-pacific/

