សង្ខេបសម្រាប់

គោលនយោបាយ

CDRI - គឺជាវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាឯករាជ្យឈានមុខគេ

សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

េលខ ០៣មេសា ២០១៤

យេនឌ័រ និងអភិបាលកិច្ចទឹក៖ កាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមចំពោះ
ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ
ស្រោចស្រពក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដោយ ណាំង ភិរុណ និង អ៊ូច ឈួង
ប្រឡាយ

សារគន្លឹះ
•

ស្របតាមគោលនយោបាយ

ផ្សង
េ ៗជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុ ជាពិសស
េ
ភាពកាន់

ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះ

តែញឹកញាប់ឡើងនៃទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត។

(IWRM)
 ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងប
 ្រព័ន្ធធា
 រាសាស្ត្រ

•

ប្រកបដោយការចូលរួម (PIMD) ស្តបា
ី្រ នចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
តាំងពីយូរមកហើយ
ស្រោចស
 ្រព។

ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹក

ទោះយ៉ាងនេះក្តី

និងការអនុវត្តវិធានការ

និងប
 ្រព័ន្ធ

នៅគ្រប់កម្រិត

ស្ត្រីនៅមានបទពិសោធន៍

និងគ្រប់វិស័យ

មានសារៈសំខាន់ណាស់

ព្រមទាំងពង្រឹងសិទ្ធិរបស់ពួកគេ

ធំពរី នៃតនា
ួ ទីផលិតកម្មផងនិងបន្តពជ
ូ ពង្សផង

សម្រាប់ការកាត់បន្ថយ

និងបន្សាំុទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃការ

ក៏ដូចជាលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ និងត្រួតត្រាលើធនធានដ៏ចាំបាច់

បានជួបការរាំងស្ទះដោយសារបន្ទុក

ព្រមទាំងជួប

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ

នៅក្នុងសហគមន៍

បញ្ហាចោទ

កសិករប្រើប្រាស់ទឹក (សកបទ) នៅមានកម្រិតទាប ទោះបី

រដ្ឋាភិបាលបានដាក់បញ្ចូល IWRM និង PIMD ទៅក្នុង

មានសកម្មភាពបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាច
ស្ត្រី

នៅកម្រិតមូលដ្ឋានក្តី។

ផែនការ និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ តាំងពីយរូ មកហើយ

បុរសគ្របដណ្តប់លត
ើ ួនាទី

សំខាន់ៗបំផុតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ

កម្រនឹងមានសិ

ទ្ធិអំណាចនៅក្នុងតួនាទី

សកបទ

ជាការឆយ
ើ្ល តបនឹងតមវូ្រ ការ

ហើយស្ត្រី

ជីវភាពរស់នៅ និងកសាងភាពធន់នង
ឹ អាកាសធាតុ (MOWRAM

2005, 2007)។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ចំនួនស្ត្រីមានតំណែងក្ន
 ុង

កសិករទាំងបុរស និងស្ត្រីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាកំណើនផ
 ល
ប្រសើរ

នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
បន្សាំុខ្លួន

គណៈកម្មាធិការ សកបទ នៅមានតិចនាក់ ហើយបុរសនៅតែ

អភិបាលកិច្ចទឹកកា
 ន់តែ

ការពង្រីកប្រព័ន្ធស្រោចស្រព

ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹក

ដើមប្ ក
ី ល
ែ អ
ំ ប្រពន
័ ស
្ធ
ច
្រោ ស្រព បង្កន
ើ ផលិតកម្មសវូ្រ លើកកម្ពស់

ត្រួតត្រាលើទ្រព្យធនគ្រួសារ និងធនធានទ្រព្យរួម។
ប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុ។

បង្កន
ើ ការចូលរួមឲ្យបានចន
ើ្រ បំផត
ុ 

ពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន

ធ្វើការសម្រេចចិត្ត

ណាស់។ ស្ត្រីក៏មានលទ្ធភាពតូចដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ និង

បន្តគ្របដណ្តប់លើគណៈកម្មាធិការ។

និងជំនួយទ្រទ្រង់

មានតួនាទីបន្ទាប់បន្សំ

ជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជួយពួកគេក្នុងការ

និងអសកម្ម

ចេញពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់

ទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ប្រការនេះ

ធ្វើឲ្យស្ត្រី

ហើយបានផាត់ពួកគេ

ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកស្រោចស្រព

និងសកម្មភាពបន្សាំុនឹងកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងរារាំង

និងកសាងភាពធន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅ។
•

ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាផ្នែកអាកាសធាតុ

ព្រោះវាផ្តល់អំណាចឲ្យស្ត្រី

ឧបសគ្គជាច្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌។

•

ការដាក់បញ្ចល
ូ គោលគំនត
ិ ផ្នក
ែ យេនឌ័រ ទៅក្នង
ុ ការធ្វផ
ើ ន
ែ ការ

តូចចង្អៀតជាង និងជំនាញតិចជាងបុរស ហើយការចូលរួម
ពេញលេញរបស់ពួកគេ

•

តែងងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារមហន្តរាយ

ដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេ

កសិករដែលមិនមែនជាសមាជិក សកបទ (ជាពិសេស គ្រួសារ

ធនធានដ៏ចាំបាច់ៗ

ក្នុងការប្រើប្រាស់

និងត្រួតត្រាលើ

សម្រាប់ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

មានស្ត្រីជាមេគ្រួសារ) និងកសិករដែលមានស្រែនៅឆ្ងាយពី

លោក ណាំង ភិរុណ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ ហើយលោក អ៊ូច ឈួង ជាជំនួយការកម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៃវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI)។ សូមយោងឯកសារនេះថា: Nang Phirun and Ouch Chhuong (2014), Gender and Water Governance: Reducing the Challenges

to Women's Participation in Irrigation Management in the Context of Climate Change, Policy Brief No. 03, April 2014 (Phnom Penh: CDRI)
www.cdri.org.kh/download.htm
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ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

អាចមើល

ចិត។
្ត ជាអាទិ៍ ស្តត
ី្រ វូ្រ ចំណាយពេលលើការងារច្រន
ើ មុខ។ ក្រៅពី

ឃើញចបា
្ ស់ជាស្រេច ហើយនឹងបន្តបះ៉ ពាល់ខង
ំ្លា ទៅលើសន្តស
ិ ខ
ុ 

ការងារកសិកម្ម និងអាជីវកម្មតាមផ្ទះ ស្ត្រីត្រូវទទួលខុសត្រូវជា
 

ទឹក ដំណាដា
ំ ដ
ំ ះុ សត្វចញ
ិ ម
ឹ្ច បព
្រ ន
័ អ
្ធ ក
េ ឡ
ូ ស
ូ ី៊ ហដ
េ រ្ឋា ចនាសម្ពន
័ រ្ធ ប
ូ វ័ន្ត

ចម្បងលើការងារផ្ទះថែមទៀត។

សុខភាពមនុស្ស និងកា
 រតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្ស ព្រមទាំងអាយុ

ជីវិតមនុស្សទៀតផង។ ក្នុងបរិបទបែបនេះ ស្ត្រី និងកុមារតែង

មាំមួន និងភាពអំណត់។ ការចូលរួមពេញលេញ ត្រូវមានការ

ងាយរងគ្រោះជាងបុរស ដោយសារជីវភាពពួកគេមានការពឹងផ្អែក
ខ្លាំងទៅលើធនធានធម្មជាតិជាង

ប្តេជច
្ញា ត
ិ ្ត និងបទពិសោធន៍កង
ុ្ន បញ្ហាពាក់ពន
័ ដ
្ធ ច
ូ ជា ការគប
្រ គ
់ ង
្រ 

ដូច្នេះវាងាយប៉ះពាល់ដោយ

ទឹក, ការធ្វើកសិកម្ម, ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, បញ្ហាផ្នែក

គ្រោះធម្មជាតិ។ ស្តី្រ និងកុមារក៏មានទ្រពយ្ ធនតិចជាងដែរសម្រាប់

យេនឌ័រ, ការកាត់បន្ថយ និងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ, និងការ

ដោះទាល់, មានលទ្ធភាពតិចជាង ក្នង
ុ ការប្រប
ើ ស
្រា ់ ត្រត
ួ ត្រាលើ
ធនធានសំខាន់ៗសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិត,
ទន់ខ្សោយជាង

បន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

និងតែងមានរាងកាយ

ក្នុងមុខតំណែង

ក្នុងការទប់ទល់នឹងគ្រោះអាសន្ន

សមាជិកស្ត្រីតែ

ចិត្តចុងក្រោយ

ចូលរួមដោ
 យផ្ទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកស្រោចស្រព។

ភាពងាយរងគ្រោះបំផុត ទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួល

មន្ត្រីមន្ទីរកិច្ចការនារី, មន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម, មន្ត្រី

អាកាសធាតុ

មន្ទីរបរិស្ថាន, និង មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
(សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតផ្សេងៗ សូមមើលនៅក្នុង Nang and

កសិករនៅក្នុងខេត្តសិក្សាទាំងបី

Ouch 2014)។

ពួកគេ
 កំពុងប្រ
 ឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិ

និងផលប៉ះពាល់ផ្នែក

កំណើនសីតុណ្ហភាពជំងឆ
ឺ ង
្ល តាមសត្វ និងគះ្រោ រាង
ំ ស្ងត
ួ ។ កំណើន

កង្វះឱកាសសម្រាប់ការចូលរួមសកម្ម

សីតណ
ុ ភា
្ហ ពនាំឲយ្ មានកំណើនចំនួនសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជា ដង្កូវ

រដ្ឋាភបា
ិ លបានដាក់បញ្ចល
ូ គោលការណ៍ IWRM និង PIMD

កណ្តូប ដង្កូវនាង និងមមាចត្នោត ដែលអាចបំផ្លាញស្រូវអស់

និងបានកំណត់

ច្រើនហិកតាក្នង
ុ ពល
េ តម
ែ យ
ួ យប់។

វិធសា
ី ស្តទាំ
្រ ងនះេ ថា ជាយុទសា
្ធ សស
្ត្រ ល
ូ្ន
ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ការចូលរួម

កព
្រៅ កា
ី ត់បន្ថយការដះុ 

លូតលាស់ និងទិន្នផលដំណាំ កំណើនសីតុណ្ហភាព ក៏មានជាប់

ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់កសិកម្ម។

ពាក់ព័ន្ធផងដែរនង
ឹ ការឈឺថត
្កា កា
់ ន់តញ
ែ ក
ឹ ញាប់ឡង
ើ ជាពស
ិ ស
េ

ស្ត្រីបានចូលរួមសកម្មនៅក្នុង សកបទ និងបានយល់ដឹងពីបញ្ហា

សម្រាបក
់ មា
ុ រ។ ទឹកជំនន់ (បន្ទាប់មកទៀតមាន ខ្យល់ព
 ្យុះ និង

នានាជុំវិញអភិបាលកិច្ចទឹកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដូចជា ការកំណត់

គ្រោះរាំងស្ងួត) គឺជាបញ្ហាអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ បើតាមយោបល់

និងប្រមូលថ្លៃសេវាស្រោចស្រព, ការប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំរួមគ្នា,

របស់បជា
្រ ជននៅជនបទ។ កសិកររាយការណ៍ថា បរិមាណ េ្រហ្វកង់

និងតម្រូវការថែទាំប្រឡាយនិងទំនប់ទឹក។ មានពេលខ្លះ ស្ត្រីអាច

និងរយៈពេលភ្លៀងធ្លាក់ បានប្រែប្រួលដូចជា រយៈពេលភ្លៀងធ្លាក់

ទោះជា

ជួនកាលខ្លីពេក ជួនកាលវែងពេក ជួនកាលយឺតយ៉ាវពេក។ តំបន់

ស្ត្រីដែលកាន់កាប់តំណែងដែលមានការទទួលខុស

សិក្សាជាច្រន
ើ ជួបគ្រោះរាំងស្ងត
ួ យង
៉ា យូររហូតដល់មយ
ួ ខែ ពីរខែ

ត្រូវ និងសម្រេចចិត្ត នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ សកបទ នៅមាន

ឬបីខែ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ គឺចាប់ពពា
ី ក់កណ្តាលខែឧសភា ដល់ពាក់

ចំនួនត
 ិចនៅឡើយ។

កណ្តាលខែសហា
ី ។ ដំណាស
ំ វូ្រ តវូ្រ បំផច
ិ្ល បផ
ំ ញ
្លា
ឬខូចខាត, ទឹក
ស្ទង
ឹ និងអូរចាប់ផម
ើ្ត រង
ី ស្ងត
ួ ហើយស្មៅ (សមប
្រា ច
់ ញ
ិ ម
ឹ្ច សត្វ) តវូ្រ 

មានកត្តាជាច្រន
ើ
ដែលរារាំងដល់ការចូលរួមពេញលញ
េ របស់

ស្ត្រីនៅក្នុងកា
 រងារសាធារណៈ

បានកត់សំគាល់ឃើញថា

អាកាសធាតុកាន់តែច្រើនឡើង ជាពិសេស ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ៖ បញ្ហាប្រឈមចំពោះស្ត្រី

យ៉ាងនេះក្តី

និង

ឲ្យស្ត្រីមានតួនាទីបន្ទាប់បន្សំ និងអសកម្ម ព្រមទាំងមិនមានការ

ប្រធាន សកបទ, កសិករ, ប្រធានភូមិ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ,

ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានល្អជាងបុរសទៀតផង។

រីឯស្ត្រីភាគច្រើនកាន់តំណែងជាហិរញ្ញិក

គណនយ
េ យ្ ករ។ វិសមភាពផ្នក
ែ ចំនន
ួ និងទំនាក់ទន
ំ ងអំណាច ធ្វើ

និងបានធ្វស
ើ ម្ភាសអ្នកផ្តល់

ព័ត៌មានគន្លឹះចំនួន ១១លើក ដោយជ្រើសរើសអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជា

ចំណែកនៅមូលដ្ឋាន

បុរសកាន់កាប់មុខតំណែង

គំនត
ិ ផ្នក
ែ បច្ចក
េ ទេស កាន់កាប់តនា
ួ ទីគប
្រ គ
់ ង
្រ និងធ្វកា
ើ រសម្រេច

មានការរៀបចំការពិភាក្សាតាមក្រុមស
 ្នូល

ទៅក្នុងផែនការនិងគោលនយោបាយជាតិ

៩នាក់ប
 ៉ុណ្ណោះ។

ដឹកនាំស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុង សកបទ។ ពួកគេ ជាអ្នកផ្តល់

ក្នុង ៣ខេត្ត គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ និងពោធិ៍សាត់ សម្រាប់ធ្វើ
ចំនួនម
 ួយនៅតាមប្រព័ន្ធនីមួយៗ

ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ

៤៣នាក់ នៅក្នុង សកបទ ដែលបានសិក្សាទាំង ១០ គឺមាន

ក្រុមស្រាវជ្រាវ បានជ្រើសយកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពចំនួន ១០
ក្នុងនេះ

អាចជាឧបសគ្គរារាំង

សកបទ នៅមានចំនន
ួ តិច៖ ក្នង
ុ ចណោ
ំ
មសមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រ

ករណីសិក្សា

ការសិក្សា។

និងចំណេះដឹង

ដល់ការចូលរួមរបស់ពក
ួ គេ។ ទាំងនេះជាមល
ូ ហេតនា
ុ ឲ
ំ យ្ ចំនន
ួ ស្តី្រ

ជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ (WEN 2010)។ ហេតុនេះ ស្ត្រីទំនងមាន
ផ្នែកអាកាសធាតុ។

ជំនាញ

មានកម្រិតរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះ

ដូច្នេះហើយក៏ងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារ

សមត្ថភាពបន្សាំុខ្លួនទាបជាង

ក្នុងការគ្រប់គ្រងធ
 នធានទឹក

ក៏មានការងារត្រវូ ប្រក
ើ ម្លាង
ំ ជាច្រន
ើ ដែលទាមទារនូវកាយសម្បទា

ស្វត
ិ ក្រៀមអស់។ គ្រោះរាំងស្ងួត ក៏បង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជន

និងដំណើរការធ្វើសេចក្តស
ី ម្រេច
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ដែលរស់នៅឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធស្រោចស្រពផងដែរ ព្រោះទឹកនៅក្នុង

ស្ត្រីក្រីក្រ និងគ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារជាច្រើន ដែលមា
 ន

ចំណាយទុនអស់ចន
ើ្រ លើការបូមទឹក

បានទេ ទោះបីជាមានយន្តការជួយទ្រទង
្រ ដ
់ ច
ូ ខាងលើក។
ី្ត ជាទូទៅ

ប្រឡាយឬប្រព័នដោ
្ធ ះទឹក មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ កសិករត្រូវ
(ថ្លឈ
ៃ ល
ួ្ន បូម

ដីស្រែនៅឆ្ងាយពីប្រឡាយមេ

និងថ្លៃ

ម៉ាសត
ូ៊ ) សម្រាបស
់
្រោចស្រពស្រែចំការរបស់ខ្លួន ហើយក
 សិករ
មួយចំនួនមិនមានឧបករណ៍ស
 មស្របទេ

ពួកគមា
េ នដីសត
្រែ ច
ូ ៗណាស់ ហើយខ្វះទាំងធនធានមនុសស្ និង

ដែលនាំឲ្យស្រូវរបស់

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះបីជាមានយន្តការជំរុញការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ និង

គាត់ត្រូវរ ងការខូចខាត។ ប្រជាជនក្រីក្រ កុមារ ស្ត្រីមេម៉ាយ និង

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យស្ត្រីក្តី (យន្តការខ្លះអនុវត្តដោយស្ថាប័នរដ្ឋ

គ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាម
 េគ្រួសារ ជាក្រុមងាយរងគ្រោះជាងគេ។

ក្រុមការងារសង្គមនៅមូលដ្ឋាន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល)

ការសង្កេតពិនិត្យដ
 ល់កន្លែងប
 ង្ហាញថា គ្រោះធម្មជាតិជ
 ះឥទ្ធិពល
ទៅលើបុរស

ទាបជាងបុរស

និងស
 ្ត្រីស្ទើរតែដូចគ្នា។

ក៏ចណ
ំ
ះេ ដឹង (ជាពិសស
េ របស់ស)
ី្រ្ត និងរបៀបរបបក្នង
ុ សង្គម និង

ប៉ុន្តែស្ត្រីមានសមត្ថភាព

វប្បធម៌ នៅតែរារាំងដល់ដំណើរការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ និងការផ្តល់

ក្នុងកា
 រទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ខ្លះនៃការប្រែ

សិទ្ធិអំណាចឲ្យស
 ្ត្រីនៅតំបន់ជនបទ។

ប្រួលអាកាសធាតុ ជាពិសេស បញ្ហាកំណើនស
 ីតុណ្ហភាព។

អនុសាសន៍

កត្តាជះឥទ្ធិពលលើលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានចិញ្ចឹមជីវិតសំខាន់ៗ
ទិន្នន័យរកឃើញជាក់ស្តែងបង្ហាញថា

អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោម

អនុវត្ត ដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវនានា នូវគោលគំនត
ិ 
មួយចំនួនសម្រាប់យកទៅពិចារណាបន្ថែម

រូបវ័ន្ត, ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម) ជាគន្លឹះក្នុងការទប់ទល់នឹងផល

ឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលស្ត្រីកំពុងប្រឈមមុខ។

និងថែទាំប្រព័ន្ធ

ស្រោចស្រព អាងស្តក
ុ ទឹក ទំនប់ការពារទឹកជំនន់ និងហដ
េ រ្ឋា ចនា

កាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រី

សម្ព័ន្ធជនបទ។ ធនធានមនុស្សក៏ត្រូវតែមានដែរ សម្រាប់ផ្តល់
ការណែនាំ និងជំនួយទ
 ្រទ្រង់ផ្នែកបច្ចេកទេស ឲ្យបានទាន់ពេល
និងចំគោលដៅ។
ពិនិត្យតាមដាន

•

PIMD និងក្របខ័ណ្ឌបន្សាំុផ្អែកលើសហគមន៍ ព្រមទាំងត្រួត

អំពីបញ្ហា

ពិនិត្យ/កែទម្រង់ច្បាប់ដែលមានស្រាប់ (បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ, ជំរុញការចូលរួម និងភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រី
ក្នុងត
 ួនាទីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត,

សហគមន៍ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការបោះឆ្នោត) និងបទបញ្ញត្តិ

និងកសាងសមត្ថភាពនិងភាព

ផ្សេងទៀត ដែលអាចរាំងស្ទះដល់ការចូលរួមរ បស់ស្ត្រី

ធន់រ បស់ស្ត្រី។ សហគមន៍ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដ
 ើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ឲ្យស្ត្រីចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិ
តួនាទីរបស់ខ្លួន។

ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតាមរយៈ សកបទ និងក្រុមការងារ
សង្គមផ្សង
េ ទៀត ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ IWRM និង

ធនធានមនុស្សចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ធ្វើការ

និងបង្កើនកា
 រយល់ដឹងរ បស់ស្ត្រី

ដើម្បីជួយក
 ំណត់នូវ

ទិសដៅគោលនយោបាយ និងសកម្មភាពនាពេលអនាគត ហើយ

ប៉ះពាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ តួយ៉ាង ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
គ្រប់គ្រង

សំដៅផ្តល់ជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ អាជ្ញាធរនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាន អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នក

លទ្ធភាពប្រើប្រាស់

និងត្រួតត្រាលើធនធានចិញ្ចឹមជីវិត (ធនធានមនុស្ស, ធម្មជាតិ,

ជាតម្រូវការមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

មិនអាចទប់ទល់ន
 ឹងគ្រោះធ
 ម្មជាតិ

ភាពជាតំណាងរបស់ពួកគេ។

និងពង្រីក
•

ឬ

ធានាថា គោលនយោបាយ និងគម្រោងឬកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ
មានគិតគូរពីភាពខុសប្លែកគ្នាជាក់លាក់ផ្នែកយេនឌ័រ និងជំរុញ

នៅថ្នាកក
់
ម
្រោ ជាតិ បណ្តាមន្ទរី ជំនាញថ្នាកខ
់ ត
េ ្ត គណៈកម្មាធកា
ិ រ

ការចូលរួមសកម្មរបស់ស្ត្រីនៅគ្រប់កម្រិត។

គប
្រ គ
់ ង
្រ គ្រោះមហន្តរាយ កាកបាទក្រហមកម្ពជា
ុ
អង្គការមិនមន
ែ 

•

រដ្ឋាភិបាល បណ្តាញស្ត្រី អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងក្រុមជួយស្ត្រីក្នុងភូមិ

ពងង
ឹ្រ អភិបាលកិចទ
្ច ក
ឹ ដោយដោះសយ
្រា នូវទិដភា
្ឋ ពសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច

ឬសហគមន៍ កំពង
ុ ផ្តលកា
់ រទ្រទង
្រ យ
់ ង
៉ា សកម្មដល់បជា
្រ ជនដល
ែ 

សង្គម យេនឌ័រ បរិស្ថាន និងគោលនយោបាយ ដើម្បីធានាថា

ជំនួយទ្រទ្រង់ទាំងនេះមានដូចជា

ដោយតម្លាភាព ការចូលរួម សមធម៌ និងការទទួលខ
 ុសត្រូវ។

ធនធានទឹក និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព មានការគ្រប់គ្រងប្រកប

ត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុ។

ការកំណត់រកទីតាំងមាន

សុវត្ថភា
ិ ពសម្រាបកា
់ រជម្លៀសប្រជាជន, ការផ្តលគ
់ ប
្រា ព
់ ជ
ូ និងជី,

•

ការបណ្តុះប
 ណ្តាល និងការបង្ហាត់បង្ហាញផ្ទាល់ដល់កន្លែង ដើម្បី

កសិកម្ម

ជួយកសិករឲ្យងើបផុតពីគ្រោះភ័យមកវិញ។ បុរស ស្ត្រី និងក្រុម
ទោះយ៉ាងនេះក្តី

ស្រោចស្រព

ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ

ដែលផុសចេញពីការខ្សត់ទឹក, និងការគ្រប់គ្រងលើទឹកជំនន់។
កែលំអការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ

ហើយបញ្ហាក
 ង្វះទឹក

ក៏ផុសឡើង។ ការខ្សត់ទឹកនាំឲ្យមានទំនាស់ក្នុងការប្រើប្រាសទ
់ ឹក
និងការខូចខាតផលដំណាំ។

និងសកម្មភាពបន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកទឹក និងទំនាស់លើការប្រើប្រាស់ទឹក

និងកង្វះប
 ្រព័ន្ធ

ធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ទៀងទាត់ល្អសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំ

ឲ្យចូលរួមក្នុងសេវាផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស

និងពង្រីកប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ដើម្បីធានាឲ្យមានទឹក, ការកាត់

ទន់ខសោ
្ យទាង
ំ ឡាយ មានសិទស
ិ្ធ គ
ើ្ម ក
្នា ង
ុ្ន ការទទួលបានសេវាកម្ម
នេះ។

លើកទឹកចិត្តស្ត្រី

•

បង្កត
ើ គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណនា
ែ ដ
ំ ស
៏ មសប
្រ

ដែលអាចឲ្យស្ត្រី និងបុរស (ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស) មាន

នៅក្នុងគម្រោងសិក្សាមួយចំនួន

3

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

 អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក

 ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ្ កម្ពុជា

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣

 (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤

អីុមែល៖ cdri@cdri.org.kh
គេហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

ឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការបែងចែក និងគ្រប់គ្រងធនធាន និងក្នុង

អំណាច

ការចែករំលែកទស្សនៈ និងកង្វលក
់ ្នុងការសម្រេចចិត្ត។
•

លើកកម្ពស់ការគិតគូរពីយេនឌ័រ

ទៀត។

នៅតាមវិស័យទាំងឡាយ

•

ដើម្បីផ្តល់ឲ្យស្ត្រីនូវការអប់រំ ជំនាញ និងសមត្ថភាពចាំបាច់
ផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់បុរស
ធនធានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត,

និងកម្មវិធីបន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
មានការគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

និងការ

និងការជួយទ្រទ្រង់ដល់ជនក្រីក្រ។

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឲ្យពួកគេ។ ជាពិសេស គួរយកចិត្ត
ទុកដាក់ បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសមភាពយេនឌ័រគ
 ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ពង្រង
ឹ កិចស
្ច ហការក្នង
ុ ចំណោមស្ថាបន
័ រដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការ
សង្គមស៊ីវិល ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញ និងកែទម្រងរ់ ចនាសម្ព័ន្ធ
មានស្រាប់ដែលមិនស្មើភាពគ្នានៅក្នុង សកបទ និងបណ្តា

គួរបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ

ជាក់សង
ែ្ត និងលើកទឹកចិតប
្ត ជា
្រ ជនឲ្យពង្រង
ឹ ឬបង្កត
ើ សមភាព

យេនឌ័រ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅ
ព្រមទាំងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
ជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រី
•

ផ្តលល
់ ទ្ធភាពស្មគ
ើ ដ
្នា ល់សនៅ
ី្រ្ត តាមជនបទ ក្នង
ុ ការបប
ើ្រ ស
្រា ់
និងត្រួតត្រាលើធនធានទ្រព្យរួម

ព្រោះជីវភាពរបស់ពួកគេ

ពឹងផ្អក
ែ ជាចម្បងទៅលើធនធានទាំងនោះ។ សមប
្រា ស
់ ដ
ី្រ្ត ល
ែ 
ធ្វើការនៅក្នុង សកបទ នោះ ខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្រសួង
មន្ទីរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្ត

និងក្រុមការងារសង្គមដទៃទៀត

គួរពិចារណាដោយយកចិត្តទ
 ុកដាក់

លើការផ្តល់ឱកាស

កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងតួនាទីដឹកនាំ

និងក្នុងដំណើរការធ្វើ

សមស្របសម្រាប់ឲ្យពួកគេបានចូលរួម
សេចក្តីសម្រេចចិត្ត។
•

បង្កើនលទ្ធភាពរបស់ស្ត្រី

ពីបញ្ហាផ្នែកយេនឌ័រ
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សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ការសម្រេចចិត្ត និងនយោបាយ។

ក្រុមការងារសង្គមនៅតាមមូលដ្ឋាន។

ដើម្បីធានាឲ្យ

ឯកសារយោង

មួយដែលធានាថា បុរស និងស្ត្រីមានឱកាសស្មើគ្នាខាងផ្នែក
•

និងការផ្តល់សិទ្ធិ

ជាទៀងទាត់លើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទឹក និងការស្រោចស្រព

និងស្ត្រីក្នុងការត្រួតត្រាលើ

ការបញ្ចេញសំឡេង

ដាក់បញ្ចូលគោលការណ៍សមភាពយេនឌ័រ

អំណាចដល់សទៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ គ្របវ់ ស
ិ យ
័
ព្រមទាំងធ្វកា
ើ រតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ 

សម្រាប់ចូលរួមក្នុងលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាជាមួយបុរស។
•

និងពង្រីកចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដទៃ

និងអនុវត្តសិទ្ធិនិង

ក្នុងការទទួលបានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

និងការបណ្តុះបណ្តាលភ្ជាប់នឹងការងារ

(ផ្អែកលើតម្រូវការ

ជាក់ស្តែង និងជាយុទ្ធសាស្ត្រ) និងក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព សម្រាប់បង្កើនផលិតកម្ម និងពិពិធកម្ម
កសិកម្ម, ការគ្រប់គ្រង កិច្ចដំណើរការ និងការថែទាំប្រព័ន្ធ
សច
្រោ សព
្រ , សមភាពយន
េ ឌ័រ, ការគប
្រ គ
់ ង
្រ គះ្រោ មហន្តរាយ,
និងការបន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
•

លើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់

ឲ្យចែករំលែក

បទពិសោធន៍ ជំនាញ និងព័ត៌មាន ដើម្បីជួយបង្កើនសិទ្ធិ

ទស្សនៈទាំងឡាយនៅក្នុងឯកសារនេះ គឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនមែនជាទស្សនៈរបស់ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទេ។
ទ
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