
1ស្ថានភាពចំណាះដឹង៖ ស្តាី និងទន្លានៅក្នុងតំបន់មាគង្គ

ស្ត្រីជាច្រើនកំពុងប្រកាន់នូវជំហានថ្មីៗ 
និងច្ន្រប្រឌិត ដើម្របីបង្កើនសំល្រង 
និងឥទ្ធិពលរបស់គ្រ និងដឹកនាំ ។ 
ន្រះបញ្ជ្រក់ពីអំណាចដ្រលស្ត្រីមាន 
និងដ្រលគ្រគួរប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់អភិបាល
កិច្ចទន្ល្រ នៅក្នុងតំបន់របស់គ្រ។

សេចក្តីណេនាំ

ស្ថានភាពចំណាះដឹងស្តាីនិងទន្លានៅក្នុងតំបន់មាគង្គ បង្ហាញពីការចូល
រួមចំណាករបស់ស្តាីទាំងលទ្ធផលជាក់ស្តាង និងសកា្តានុពល 
- ដើមាបីអោយមានលទ្ធភាពកាន់តាបាសើរឡើងផ្នាកអភិបាលកិច្ច
សង្គម និងបរិស្ថានសមាាប់ទន្លានានាក្នុងតំបន់មាគង្គ។ របាយការណ៍
បង្ហាញពីសមិទ្ធិផលរបស់ស្តាីក្នុងការសមាាចចិត្តលើបញ្ហាទឹក 
និងអភិបាលកិច្ចទន្លា ប៉ុន្តាក៏ជាឧបសគ្គចមាបងចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំ 
និងការចូលរួមដាលអាចមើលឃើញផងដារ។ វាចង្អុលបង្ហាញចំណុច
សំខាន់ៗនាវិសមភាពនៅទូទាំងបាទាសទាំង៦នាតំបន់ទន្លាមាគង្គ តា
ក៏មានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍នាការអនុវត្តល្អដាលបានកំណត់ដោយ
ស្តាីខ្លួនឯង ដាលស្តាីបានទទួលតួនាទីសំខាន់ និងមានឥទ្ធិពលក្នុង
ការគាប់គាងទន្លា និងធនធានទឹកដាលពួកគានិងសហគមន៍របស់
ពួកគាពឹងផ្អាកលើ ។

ស្ថ្រនភាពចំណ្រះដឹង៖ 
ស្ត្រី និងទន្ល្រនៅក្នុងតំបន់ម្រគង្គ

សេចក្តីសង្ខេបរួម

សេ្តីជនជាតិដើមភាគតិចនៅទន្លេសេសាន ខេត្តរតនៈគីរី បេទេសកម្ពុជា។  
រូបថត៖  អុកស្វាម  (Oxfam)
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វិសាលភាព

របាយការណ៍នាះផ្អាកលើការពិនិតាយឡើងវិញពីអត្ថបទមួយចំនួន 
និងបទសមា្ភាសន៍ចំនួន២៥ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្នុង
តំបន់ ដាលក្នុងបទសមា្ភាសន៍ទាំងនោះ ពួកគាបានស្នើសុំឱាយឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីស្ថានភាពរបស់ស្តាី ។ របាយកាណ៍នាះបានសិកាសាស្វាងយល់ពី
និនា្នាការសំខាន់ៗនាឧបសគ្គ និងឱកាសនានាដាលសា្តីបានជួបបាទះ 
និងទទួលបាន ពីស្ថាប័ន និងដំណើរការអភិបាលកិច្ចនានានៅថ្នាក់
តំបន់ ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់អន្តរជាតិ។ របាយការណ៍នាះ 
បានផ្តាតសំខាន់ទៅលើការស្វាងយល់អំពីសា្ត ីជាពិសាសគឺស្វាងយល់
ពីបទពិសោធន៍ជីវិតនានារបស់ស្តាីដាលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង
អភិបាលកិច្ចទន្លានៅក្នុងតំបន់។

តាមរយៈបទសមា្ភាសន៍ដាលបានធ្វើឡើងសមាាប់របាយ
ការណ៍នាះ បានបង្ហាញយ៉ាងជាក់អំពីរបៀប និងស្ថានភាព 
របស់ស្តាីដាលរស់នៅតាមមាត់ទន្ល បានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង
ខា្លាំងពីបមាាបមាួលនាសង្គម និងបរិស្ថាន។ ទោះបីការសិកាសានាះ 
មានព៌ត័ទាំងនាះក្តី ក៏ការសិកាសាសាាវជាាវនាះនៅមានភាពខ្វះ
ចនោ្លាះចំនួន៥ចំនុចជុំវិញការសិកាសាអំពីអភិបាលកិច្ចទឹកនិងយានឌ័រ 
ក្នុងតំបន់មាគង្គ ដាលភាពខ្វះចនោ្លាះទាំងនោះ មានទៅចំនុចដូចជា៖ 
(១)វាស់វាងការផ្លាស់ប្តូរយានឌ័រ និងការផ្លាស់ប្តូរបទដ្ឋានសង្គម 
(២)ពិចារណាលើអាកូឡូសុីនយោបាយ និងទំនាក់ទំនង
នយោបាយសាដ្ឋកិច្ច (៣)បញ្ចូលទសាសនៈវិស័យក្នុងតំបន់; 
(៤)ផ្តល់តាឡប់ដល់សហគមន៍វិញនូវរបកគំហើញនាការសាាវជាាវ
របស់វិទាយាស្ថានសាាវជាាវ សិកាសាធិការ ដើមាបីធានាឲាយមានភាពជា
មា្ចាស់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ពាមទាំងកង្វះនូវ (៥)កំណត់ពី
បាភាទនាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងអភិបាលកិច្ចទន្លា និងការធ្វើសាចក្តី
សមាាចចិត្តពីបញ្ហាទឹក។

របាយការណ៍នាះបានធ្វើការសិកាសាស្វាងយល់ពីទមាង់ផាសាងៗគ្នា
នាអំណាច និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដើមាបីទទួលបានការយល់ដឹង
ចាបាស់ពីរបៀបដាលស្តាីធ្វើសកម្មភាព ឬចូលរួមចំណាកក្នុងការងរ
អភិបាលកិច្ចនានានៅកំរិតផាសាងៗគ្នា ជាពិសាសនៅក្នុងតំបន់មាគង្គ 
នៅកមាិតសហគមន៍។ របាយការណ៍នាះ បង្ហាញពីរបៀបដាលស្តាីនៅ
ក្នុងសហគមន៍មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជាាលជាាជាមួយទន្លា ដាលទន្លា
នាះបានជួយទាទាង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាជានិរន្ត។ ហើយរបាយ
ការណ៍នាះក៏បានបង្ហាញពីរបៀបដាលពួកគាអាចបាើបាាស់នូវសមត្ថ
ភាពដ៏ពិសាសរបស់ពួគា ក៏ដូចជាស្មារតីទទួលខុសតាូវរួមគ្នា ដើមាបីពាំ
នាំអោយមានការផ្លាស់ប្តូរបាកបដោយអត្ថន័យ។

របកគំហើញ

ទោះបីមានការរីកចមាើនជាសកលឆ្ពាះទៅសមភាពយានឌ័រ
កាន់តាចាើនក៏ដោយ ក៏ការទទួលស្គាល់ជាក់ស្តាង ជាសធារណៈ 
និងកំរិតនយោបាយ អំពីការចូលរួមចំណាករបស់ស្តាីក្នុងការធ្វើសាច
ក្តីសមាាចចិត្តជុំវិញបញ្ហទឹក និងអភិបាលកិច្ចទន្លា នៅតាមានទំនោរ
ទៅរកការប្តាជា្ញាចិត្តយឺតយ៉ាវខាងគោលនយោបាយទូលំទូលាយ
ចំពោះការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្តាី។ ទោះជាយ៉ាងនាះក្តី ក៏ការចូលរួម
របស់ស្តាីក្នុងដំណើរការរៀបចំ និងគាប់គាងទឹកគឺហួសពីកំរឹតគាួសរ 
ជាពិសាសនៅកាលៈទាសៈដាលបាឈមជាមួយនឹងការអភិវឌាឍដាល
ភា្ជាប់មកជាមួយនូវការគំរាមកំហាងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគត់-
ដាលពុំសូវតាូវបានលាតតាដងជាសធារណៈនៅឡើយភាគចាើន។ 
ចំនុចដាលសំខាន់នោះ របាយការណ៍នាះបង្ហាញពីរបៀបដាលសំលាង 
និងការចូលរួមរបស់ស្តា ីដាលតាវូបានរំាងខ្ទប់ពំុអោយសូវបានលឺខ្ទរខ្ទៀរ
និងឃើញ នៅក្នុងតំបន់ ។

ស្តាីអាចបង្កើតឥទ្ធិពលទៅលើ សមិទ្ធិផល និងដំណើរការនានា 
តាមរយៈយន្តការជាចាើន ហើយជារឿយៗ តាមរយៈយន្ត 
ការកាាផ្លូវការ។ ឧទាហរណ៍៖ ពួកគត់អាចអប់រំសហគមន៍របស់ពួក
គត់ អំពីបញ្ហាបាឈមរួម និងស្ថានភាពបញ្ហាដាលអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ
បាន ពាមចូលរួមចង្អុលបង្ហាញពីជំរីសនានាដាលអាចធ្វើបានក្នុងបទ
ដ្ឋានវបាបធ៌ម និងសង្គមយានឌ័រ ហើយសំលាងនាជំរីសនានាទាំងនោះ
តាូវបានគាដឹងលឺ ដោយមិនចាំបាច់បាឆាំងទៅនឹងទំនៀមទមា្លាប់ដាល
សង្គមកំពុងអនុវត្ត និងទទួលយក និងគៀងគរអ្នកពាក់ព័ន្ធផាសាងៗ 
អោយចូលរួមបំពាញ ធ្វើការរួមគ្នាក្នងុការសមាាចអោយបានទៅដល់ 
សកា្តានុពលរបស់ពួកគត់ ។

ជារឿយៗ ទោះបីជា ស្តាីមិនមានជាតួអង្គដាលលាចធ្លាបំផុត 
នៅក្នុងផា្នក គោលនយោបាយទឹក និងផា្នកធ្វើការសមាាចចិត្តក៏ 
ដោយ ក៏ពួកគត់ខិតខំបាើនូវឥទ្ធិពល និងអំណាច ក្នុងការដឹកនាំ 
តាមវិធីនានាដាលរំលាចចាញនូវបាសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ជាក់ស្តាង 
នៅក្នុងបាទាសថា ភូមា និងបាទាសកម្ពុជា មានឧទាហរណ៍
លាចធ្លារបស់ស្តាីនៅជួរមុខក្នុងការតវា៉ា ឬការបាឈមមុខគ្នា 
- ជាញឹកញាប់បាឆាំងនឹងគមាាងទំនប់វារីអគ្គិសនី 
ឬគំរោងហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។ ក្នុងករណីនាការតវា៉ាបាឆាំងនឹង
គំរោងវារីអគ្គិសនី មីតសូន (Myitsone) នៅភូមា ស្តាីជនជាតិកាឈិន 
(Kachin) តាងតាស្ថិតនៅជួរមុខនាចលនាតស៊ូនាះ ដោយជួយ 
“ការពារ” សកម្មជនដាលជាបុរសៗ ពីអជា្ញាធរ ទាំងខាងស្មារតី 
និងការឆ្លើយតប។

សាដៀងគ្នានាះដារ នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យសង្គមសុីវិល មាន
ឧទាហរណ៍ជាចាើនដាលជួយជំរុញលើកទឹកចិត្ត ដាលក្នុងនោះមាន
សា្តីជាចាើនជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងមន្ទីរ និងអង្គការមួយចំនួន ដាលកំ
ពុងពងាឹងខ្លួនពួកគត់ផ្ទាល់ និងជួយពងាឹងស្តាីដទាទៀត នៅក្នុង
ដំណើរការដឹកនាំរបស់ពួកគត់នោះ។ អង្គការ និងបណា្តាញដាល
កំពុងធ្វើការងរលើសិទ្ធិស្តាីមួយចំនួន ដាលមានអ្នកដឹកនាំជាស្តាី 
មានដូចជា៖ មជាឈមណ្ឌលសាាវជាាវ និងអភិវឌាឍន៍សង្គមដាលមាន
មូលដ្ឋាននៅបាទាសវៀតណាម បណា្តាញតមាបាញដាលមានមូល
ដ្ឋាននៅបាទាសភូមា និងអង្គការដាលធ្វើការងរផ្តាតលើលោកខាងតាបូង 
(Focus on the Global South ) (ទាំងអស់នាះគឺមានតំណាង



3ស្ថានភាពចំណាះដឹង៖ ស្តាី និងទន្លានៅក្នុងតំបន់មាគង្គ

នៅក្នុងរបាយការណ៍នាះ) ដើរតួជាអ្នករំលឹកដស់តៀនជាបាចាំ អំពី
តួនាទីសំខាន់ៗរបស់ស្តាីក្នុងការបង្កើតចំណាះដឹងដាលចាំាបាច់ ហើយ
ផាសារភា្ជាប់ជាមួយទសាសនៈយានឌ័រជុំវិញបញ្ហាអភិបាលកិច្ចទន្លា 
ការបង្កើតគោលនយោបាយទឹក និងការអភិវឌាឍ។

របកគំហើញក្នុងរបាយការណ៍នាះតាូវបានវិភាគ ផ្អាកលើកាប 
ខ័ណ្ឌវិភាគយានឌ័ររបស់ Aruna Rao និង David Kelleher 
ដាលរកឃើញអ័កាសពីរគឺ៖ បុគ្គល និងស្ថាប័ន / ជាបាព័ន្ធ 
/ ជាផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ ក្នុងរវាងបួនផ្នាក៖ 
(១)ទីភា្នាក់ងរ និងសំលាង (ទីភា្នាក់ងរ); (២)ការទទួលបាន 
និងគាប់គាងលើធនធាន(ការទទួលបាន) (៣)បទដ្ឋានវបាបធម៌ 
និងសង្គម ជំនឿ និងការអនុវត្តន៍(បទដ្ឋាន); និង 
(៤)គាបដណ្តប់លើផ្នាកចាបាប់ សាដ្ឋកិច្ច និងស្ថាប័ន(រចនាសម្ព័ន្ធ)។ 
យោងតាមចំណុចនីមួយៗនាផ្នាកទាំងបួន របាយការណ៍នាះ
កំណត់នូវការពិចារណា និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ ដើមាបីគំទាដល់
ការបន្តនូវកិច្ចអភិវឌាឍនាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្តាី និងការ
ចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ចទន្លា និងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត 
ដូចដាលបានបង្ហាញក្នុងសមាង់ និងករណីសិកាសាផ្ទាល់។

បញ្ហេសំខាន់ៗ និងចំណុចសមេេប់ធ្វើសកម្មភាព
ចំណុចសកម្មភាពសំខាន់ៗផ្អេកលើការវិភាគមាន
ដូចខាងកេេម៖

ទីភា្នេក់ងារ

• ស្តាីតាងតាមិនមានអារម្មណ៍ថ មានសុវត្ថិភាព 
ឬមានភាពងយសាួលក្នុងការនិយយដោយបើកចំហ និង
ចាករំលាកទសាសនៈរបស់ខ្លនួដោយហាតុផលមួយចំនួន។ ពួកគា
បាហាលជាខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង មានអារម្មណ៍ថពួកគាមិន
តាូវបានគាគោរព ឬស្តាប់ ពិបាកយល់ដោយសរភាសមាន
លក្ខណៈបច្ចាកទាស ឬមិនមានចំនាះដឹងចំពោះភាសនោះ 
ឬតាូវបានរារាំងដោយបទដ្ឋានសង្គម និងវបាបធម៌យាន 
ឌ័រ ឬអំណាចមិនស្មើគ្នានៅក្នុងបន្ទប់។ 
ស្តាីដាលចង់ផ្តល់នូវគំនិតយោបល់ និងបង្ហាញ
នូវសំលាងរបស់ខ្លួន - សូមាបីតាសា្តីទាំងនោះបាន
ស្ថិតក្នុងដំណាងជាអ្នកដឹកនាំ និងតួនាទី 
ដាលមានអំណាចខ្ពស់ក៏ដោយ ក៏ពួកគាតាូវការការគំទា 
និងការលើកទឹកចិត្តពីកាុមគាួសរ សហគមន៍ និងអ្នកនៅក្នុង
រង្វង់អាជីពរបស់ពួកគាដារ។

• ដើមាបីជួយពន្លឿនការងរពងាឹងសា្តីអោយបានកា្លាយជាអ្នក
ដឹកនាំ ឬឆ្ពាះទៅកាន់ការទទួលបានដំណាងដាលមានសិទ្ធិ
អំណាចក្នុងការសំរាចចិត្ត អង្គការកាារដ្ឋាភិបាល និង
បណា្តាញសង្គមសុីវិលនានាតាូវតាបង្កើនចំណាះដឹងរបស់សា្តី 
និងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាសា្តី តាមរយៈការបណ្តុះបណា្តាល 
ទសាសនៈកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍តាមមូលដ្ឋាន និង
សកម្មភាពសាាវជាាវដាលមានការចូលរួម (ឧទាហរណ៏ Tai 
Baan)។ ការសិកាសាសាាវជាាវដាលដឹកនាំដោយសហគមន៏ 
ការសហការការផលិតនូវចំណាះដឹង និងយន្តការសិកាសាសាាវ

ជាាវដាលមានលក្ខណៈចូលរួមពីសា្តនឹីងជួយកសងសមត្ថភាព
ក្នុងការដឹកនាំ និងបច្ចាកទាសការងររបស់សា្តី។

ការទទួលបាន

• ចំណាះដឹងស្តាី និងចំណាះដឹងមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍ 
ជារឿយៗពុំសូវទទួលបានការទទួលស្គាល់ និងដក់
បញ្ចូលក្នុងការសិកាសាសាាវជាាវជាលក្ខណៈវិទាយាសសា្ត 
ឬជាចំណាះដឹងដាលគាអោយតម្លា។ ចំណាះដឹងទាំង
នោះតាងតាទទួលបានការអោយតម្លាទាប ឬពាលខ្លះពុំ
ទទួលបានការអោយតម្លាទ័លតាសោះ តាមរយៈចាបាប់ និង
គោលនយោបាយមួយចំនួនដាលមិនអោយតម្លាលើ
របៀបធ្វើ និងចំណាះដឹងបាបបាពាណី។ ដូច្នាះកិច្ចពិភាកាសា 
និងការសាាវជាាវបន្ថាម គឺតាូវការជាចាំបាច់ដើមាបីជួយដល់ការ
បង្កើតចំណាះដឹងដាលមានធាតុចូលគាប់ជាុងជាាយរួមគ្នាជា
មួយគោលនយោបាយ និងការសិកាសាបាបការសិកាសាសាាវជាាវ 
(policy and academic spheres) ។

• វាជាការចាំបាច់ណាស់ដាលថ សំលាងតាូវបានគាស្តាប់
និងលឺ ដើមាបីធានាអោយមានការយល់ដឹងកាន់តាចាបាស់
ពីតំរូវការរបស់ពួកគា និងយន្តការដាលតាូវការដើមាបីជួយអោយ
ពួកគាសំរាចបាននូវសាចក្តីតាូវការទាំងនោះ។ គមាាង
តាូវតាសួរស្តាីដោយផ្ទាល់ថតើពួកគាតាូវការជំនួយបាបណា 
ជំនាញអ្វីដាលពួកគាចង់អភិវឌាឍ តើពួកគាតាូវការជំនួយអ្វីខ្លះពី
រដ្ឋាភិបាល ហើយតើពួកគាចង់បង្កើនជំនាញនិងការគំទាថ្មីៗ
ដោយរបៀបណា។

អ្នកសេី នុយ ធីខាញ់ (Ms. Nguy Thi Khanh) នាយកបេត្តិបត្តិនេអង្គការអត្ត
សញ្ញេណបេតង (Green ID) មា្ចេស់ជ័យលាភី គោលមេន (Goldman Prize 
recipient) កំពុងបើកវេទិកាថ្នេក់តំបន់ស្តីពីថមពលកកើតឡើងវិញនៅតំបន់

មេគង្គ។  រូបថត៖ អុកស្វាម (Oxfam)
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ទំនៀមទំលាប់

• ដើមាបីទទួលបានការយល់ដឹងឲាយកាន់តាបាសើរស្តីអំពីទឹក 
សិទ្ធិបុគ្គល និងសមភាពយានឌ័រទាក់ទងនឹងធនធានធម្មជាតិ 
វាតាូវតាចាប់ផ្តើមពីការអប់រំតាំងពីដំបូង (early education) 
និងបន្តរហូតដល់ពាញវ័យ។ ការធ្វើការដើមាបីបង្កើតឲាយមាន
សមធម៌កាន់តាបាសើរឡើងនៅក្នុងបាព័ន្ធសង្គមបិតាធិបតាយាយ 
(សង្គមដាលយកបាុសជាធំ) គឺជាការខិតខំបាឹងបាាងក្នុងរយៈ
ពាលយូរ ដាលតាូវការពាលវាលា និងធនធានដើមាបីធ្វើកិច្ចការ
នាះបាកបដោយបាសិទ្ធភាព។ ទន្ទមឹនឹងនោះ ក្មាងជំនាន់កាាយ
តាូវទទួលបានការអប់រំ និងការចូលរួមបាកបដោយសមធម៌
ក្នុងការគាប់គាងទន្លា និងធនធានទឹក ពាាះពួកគាមានសកា្តានុ
ពលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបទដ្ឋានសង្គម និងវបាបធម៌។

• វាមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្វាងរក និងច្នាបាឌិត
នូវយន្តការ និងវាទិកា ដាលស្តាដឹីកនំា ធ្វើឱាយសំលាងរបស់
ខ្លួនពួកគាលឺឡើង ដោយមិនបង្កើនបន្ទុកលើខ្លួនឯង។ ស្តាី
តាូវបំពាញភារកិច្ចជាចាើន: ឧទាហរណ៍ ការថារកាសា
សុខុមាលភាពគាួសរ លើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនានៅក្នុង
សហគមន៍របស់ពួកគា និងបង្កើតបាាក់ចំណូលក្នុងគាួសរ។ 
ការទទួលខុសតាូវក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដូចជាការចូលរួមក្នុង
កិច្ចបាជុំនានា អាចជាបន្ទុកបន្ថាម ជាពិសាសនៅពាលដាល
ពួកគាមានទំនួលខុសតាូវផាសាងទៀត។ លើសពីនាះទៀត ភាព
តានតឹងផ្លូវចិត្តនាការបញ្ចាញមតិលើបញ្ហាចមាូងចមាាសអាច
បន្ថាមទម្ងន់ទៅនឹងភារកិច្ចទាំងនាះ។

រចនាសម្ព័ន្ធ

• កិច្ចខំបាឹងបាាងដើមាបីជំរុញគោលនយោបាយនានា 
កម្មវិធី និងស្ថាប័ន ឆ្ពាះទៅរកសមភាពយានឌ័រគួរតាបន្ត។ 
តាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វិធីសសា្តទាំងនាះ (ឧទាហរណ៍ 
ការវិភាគយានឌ័រ ការបញា្ជាបយានឌ័រ ) តាមួយមុខ នឹងមិន
ធានាឱាយមានការចូលរួមបាកបដោយសមធម៌ក្នុងការសមាាច
ចិត្តទា។ ដើមាបីធានាថ ការធ្វើការងរទាំងនាះមិនមានគាាន់តា
ជាការងរធ្វើលំហាត់គូសបំពាញបាអប់ វាជាការសំខាន់ណាស់
ដាលថការយល់ដឹងដាលមានការផាសារភា្ជាប់ជាមួយទសាសនៈ
យានឌ័រ (gender sensitivity) តាូវបានដក់បញ្ចូលគាប់ដំ
ណាក់កាលនាកម្មវិធី ឬការរៀបចំផានការគមាាង ការអភិវឌាឍ 
និងការអនុវត្តន៏ ដើមាបីធានាថធនធានសំខាន់ៗតាវូបានបាងចាក
សមាាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដាលការធ្វើទាំងនាះបង្ហាញពីការ
អនុវត្តនូវការដក់បញ្ចូលរួមគ្នានាចមាុះភាព។ 

• កិច្ចខំបាឹងបាាងតាូវបានធ្វើឡើង ដើមាបីអប់រំអ្នកដឹកនាំ
នយោបាយគាប់កំរិតអំពីសរៈសំខាន់នាសិទ្ធិយានឌ័រ និងសិទ្ធិ
ស្តាីគឺជាបញ្ហាអន្តរវិស័យ។

រូបមន្តសមេេប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាស្តេី

របាយការណ៍នាះដក់ចាញនូវ “រូបមន្ត” មួយដាលបញ្ជាក់ពីកតា្តាសំខាន់ៗ
ដាលរួមចំណាកដល់ការសន្មត់របស់ស្តាីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ៖

1) អត្តសញ្ញេណ៖ មានលក្ខណៈសមាបត្តិរឹងមាុាំ និងឯកសរភា្ជាប់
ផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងទន្លា និងធនធានរបស់វា។
2)ភាពចាំបាច់៖ ការគំរាមកំហាងខា្លាំង ឬការយល់ 
ឃើញពីហានិភ័យ (ឧទាហរណ៍ពីបាព័ន្ធធារាសសា្តខា្នាតធំ 
ឬការអភិវឌាឍវារីអគ្គិសនី)
3) ចំណេះដឹង៖ ការបង្កើត និងការចាករំលាកចំណាះដឹងដាល
ស្តាីអាចចូលបាើបាននិង / ឬដាលតាូវបានបាើបាាស់ដើមាបីគំទា
ស្តាី និងសហគមន៍របស់ពួកគាក្នុងការអភិវឌាឍសមត្ថភាពបញ្ចាញ
មតិ។
4) ការគាំទេបណ្តេញ៖ វត្តមាននាបណា្តាញផ្លូវការនិង / 
ឬកាាផ្លូវការ ដើមាបីគំទាស្តាីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ។
5) ភា្នេក់ងារ៖ សមត្ថភាពក្នុងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវក្នុងកាលៈទាសៈ
ដាលមានលក្ខណៈអសន្តិសុខ និងការសងាស័យដោយខ្លួនឯងនិង 
ការថារកាសាសុខភាពផ្លូវចិត្តឪាយបានល្អ តាមរយៈគាួសរ 
សហគមន៍និង / ឬការគំទារបស់អង្គការ។

វាក៏បង្ហាញផងដារថ បញ្ហាបាឈមលើកិច្ចការអភិបាលកិច្ច
សំខាន់ៗ ដូចជាបញ្ហានា “ការ បង្កាាបដោយស្ងៀមស្ងាត”់ (ដាល
ហានិភ័យរបស់ស្តាីតាូវបានបង្កឡើងដោយនិយោជករបស់
ពួកគា នៅពាលពួកគាទទួលយកមុខតំណាងរដ្ឋាភិបាល 
ឬសជីវកម្មជាក់លាក់ណាមួយ) និងភាពខុសគ្នាពីមួយជំនាន់
ទៅមួយជំនាន់ អាចផ្តល់ឱកាសពិសាសដាលគាអាចចាប់យក 
ដើមាបីបង្កើនសំលាងស្តាី និងលើកំពស់សមត្ថភាពរបស់ពួកគាក្នុងការ
ដឹកនំា ។ ដូចនាះ ខណៈពាលដាលវាជាការលំបាកក្នងុការធានាឲាយមាន
ធាតុទាំង៥នាះ មុនពាលស្តាីអាចដឹកនាំ និងធ្វើផ្ទុយពីទំនៀមទមា្លាប់
បុរសជាធំ ដើមាបីឱាយសម្លាងរបស់គាតាូវបានទទួលស្គាល់នោះ វាពិតជា
ផ្តល់នូវបុព្វហាតុនាក្តីសងាឃឹម។

ការសន្និដ្ឋេន 

ស្តាីជាចាើនកំពុងបាកាន់នូវជំហានថ្មីៗ និងច្នាបាឌិត 
ដើមាបីបង្កើនសំលាង និងឥទ្ធិពលរបស់គា និងដឹកនាំ ។ 
នាះបញ្ជាក់ពីអំណាចដាលស្តាីមាន និងដាលគាគួរបាើបាាស់សមាាប់
អភិបាលកិច្ចទន្លា នៅក្នុងតំបន់របស់គា។

នៅពាលដាលស្តាឈីានជើងចូលទៅក្នងុតួនាទីជាអ្នកដឹកនំា ដោយដឹង
ថមានបណា្តាញស្តាីដាលរួបរួមគ្នាចាំគំទាពួកគត់ ដាលតាូវបានជំរុញ
ដោយគោលបំណងរួមនោះ វាជួយធ្វើឱាយសកម្មភាពរបស់ពួកគត់មាន
ការទទួលស្គាល់ និងអោយតម្លា និងធ្វើឱាយពួកគត់មានសាចក្តីកា្លាហាន 
ហើយនិងលើកកំពស់បុព្វហាតុរបស់គត់។ សា្តីទាំងនោះនឹងកា្លាយ
ជាមនុសាសដាលគាមិនអាចបញាឈប់បាន។

អ្នកនិពន្ធ៖ Karen Delfau and Pichamon Yeophantong
ឧបត្ថម្ភដោយ៖ Oxfam, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation និងរដ្ឋាភិបាលអូសាា្តលី
បញ្ជេក់: ទសាសនៈដាលបានបង្ហាញនៅក្នុងការបោះពុម្ពផាសាយនាះ មិនមានជាទសាសនៈរបស់អ្នកផ្តល់មូលនិធិឧបត្ថម្ភ (Oxfam, John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation និងរដ្ឋាភិបាលអូសាា្តលី)នោះទា។


