ខេមបូចាអំពាវនាវឱ្យមានការចូលរ ួមពីក្រសួងពារ់ព័នធនានាខ ើមប ីជំរ ុញ និងខលើររមពស ់
ការចូលរ ួមរបស់ស្តសររ
ី ងវិ
នុ
សយ
័ សារព័ត៌មាន
៌ នកមពុជា (ពខមបូ ចា) បានរបារេធកមមវធ
ភ្នពំ េញ ព្ងៃទី ២៦ ខខតុ លា ឆ្ន ំ ២០២០ — សមព័នអ
ធ ក
ន ស្វរេ័តមា
ិ ី

៌ ន» ដែលបានប្រប្រឹត្តពៅនៅថ្ងៃនៅរ ៍ ទី៣ ដែត្ុ លា ឆ្ន ាំ២០២០
កិចចេិភាកាសតីអំេី «ស្តសតី និងវស័
ិ យស្វរេ័តមា
ដែលមានន្ញៀវកត្ត
និងអ្នកចូ លរួមសរុរប្រដែល ៥០នាក់ ។
ិ យស
ិ

កមមវធ
ិ ប្ត្ូ
ី វបាននធវនើ

ើងនោយដរងដចកជា

៌ នស្តសីដែលមានចាំ
ការរិភាកាសុ ីជនប្ៅជាមួ យដត្អ្នកសាររ័ត្មា
នួន១៧នាក់នៅនរលប្រឹក និងកមមវធ
ត
ិ នៅនរល
ី

ាំ វ ជា សុ នោដែត្ អ្នុ រែឋនលខាធការថ្នប្កសួ
៌ ន ឯកឧត្តម នង
រនសៀល ដែលមានវត្តមាននលាកជទា
ងរ័ត្មា
ិ
ឈុ នហាក់ អ្គ្គនាយកថ្នអ្គ្គនាយកោឋនសមភារនយនឌ័រ និង អ្្វឌឍនសែឋ
កចច
ិ
ិ ថ្នប្កសួ ងកចច
ិ ការនារ ី នលាក
៌ នស្តសី ត កញ្ញា ខាន់ លកខណា
នមធាវ ី នសក នសា្័ែ ថ្នការយាល័
យនមធាវ ី អ្.នអ្ន.អ្ល
និងអ្នកសាររ័ត្មា
ិ
ិ
ិ
ថ្នវទយ
ិ ុ សាំន

ងប្រជាធរនត្យយ
ិ

(វ.អ្ូ
ី .ឌ)ី

ចូ លរួមជាវាគ្មនកន
ិ ុ ងកចច
ិ រិភាការី

«ឱកាស

រញ្ហ
ា ប្រឈម

៌ នជាស្តសី»ត ។
ែនាំ ណាោះប្សាយសប្មារ់អ្ក
ន សាររ័ត្មា

និង

ជាលទធផ្លព្នការសិការស្វវរជាវតូ ចមួ យតាមប្ររ័នអ្
ធ នឡាញ កចច
ិ រិភាកាសុ ីជនប្ៅជាមួ យអ្នក
សាររ័ត្៌មានជាស្តសី ត និងវាគ្មិនត្ាំណាងសាារ័នពាក់រ័នធ នែមរូ ចាបានសរុរជាលទធផលែូ ចខាងនប្កាម៖
១) ៤០ភាគ្រយថ្នអ្នកសាររ័ត្៌មានស្តសីខែលព្ល
យសំ
ណ្ួរ ប្ត្ូវនធវការនៅនរលយរ់
ដែលកដនែងនធវការ
ត
ើ
ើ
ើ

ររស់គាត្់មនមានផត
ល់មនធោបាយនធវើែនាំ ែើរននាោះនទ នែើយរួ កគាត្់ភាគ្នប្ចនប្ត្ូ
វជិោះមូ ត្ូនៅផទោះនោយែែួនឯង។
ិ
ើ
ននោះនធវើឱ្យស្តសតីជាអ្នកសាររ័ត្៌មានជាងពាក់កណា
ត ល មានអារមមែ៍មិនមានសុ វត្ាិភារ។

២) ៤០ភាគ្រយថ្នអ្នកសាររ័ត្៌មានស្តសតីខែលបានព្លយសំ
ណ្ួរ ធាែរ់បានជួ រប្រទោះការនរៀត្នរៀន
ើ
ផែូវន្ទនៅនរលរួ កគាត្់នៅសមាាសប្រ្រ។

៌ នស្តសតីខែលបានព្លយសំ
៣) ប្រដែល៨០ភាគ្រយថ្នអ្នកសាររ័ត្មា
ណ្ួរ បាននលើកន ើងថា ការ
ើ

នរៀត្នរៀនផែូវន្ទននាោះនកត្ន
ធ នឡាញ។
ើ
ើងនោយផ្ទទល់ និងតាមប្ររ័នអ្

ជាន់ទី១០ អគារភ្នពំ េញវឡា
ផ្លូវ៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រេ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នពំ េញ
ី
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៌ ន
៤) នៅនរលចុ ោះយករ័ត្៌មាននៅកនុងសាានភារចប្មូងចប្មាសែូ ចជាកនុងនរលបាត្ុ កមម អ្នកសាររ័ត្មា

ស្តសតីធាែរ់ទទួលរងការនរៀត្នរៀនផែូវន្ទ និងរាងកាយ នោយអាជាញធរបានរុញប្ចានរួ កគាត្់ នទាោះរីជាគាត្់បាន
៌ នក៏នោយ។
រញ្ហ
ា ក់អ្ត្តសញ្ហាែថា ជាអ្នកសាររ័ត្មា

៥) មកទល់ ពេលពនេះ “ការពបៀតពបៀនផ្លូវពភ្ទ” មនទាន់
មានការផ្តល់និយមន័យបានចាស់លាស់តាម
ិ

ផ្លូវចាប់ព

េះព

វត្តចារ់នៅមានភារែវោះចននាែោះ។
ើយ ខែលពនេះពធាឱយការអ្នុ
ើ

នយាងតាមលទធផលដែលបាននរៀររារ់ខាងនលើននោះ

៌ ន
នែមរូ ចាសូ មអ្ាំពាវនាវែល់ ប្កសួ ងរ័ត្មា

ប្កសួ ងកិចចការនារ ី សាារ័នសាររ័ត្៌មាន កែឹរ ឬសមាគ្មអ្នកសាររ័ត្៌មាន ក៏ែូចជាសាារ័នជាត្ិ និងអ្នតរជាត្ិដែល
័ ទា
ពាក់រន
ធ ាំងអ្ស់ ចូ លរួមរនតគា ាំប្ទកុ ងក
ន ចច
ិ រិភាកា និងអ្នុ វត្តសកមមភារនផេងៗដែលមានែូ ចត្នៅននោះ នែើមប ី
៌ ន៖
ជរាំ ុញ និងនលើកកមពស់ការចូ លរួមររស់ស្តសតីកនុងវស័
ិ យសាររ័ត្មា

១. នរៀរចាំកចច
ើត្ជានគាលការែ៍
ើ បរនងក
ី នែម
ិ រិភាកាជាមួ យ កែរ
ឹ ឬ សមាគ្មអ្នកសាររ័ត្៌មាន និងសែជរ
ី

ដែនាាំសតីរី «ការនរៀត្នរៀនផែូវន្ទ និងនយនឌ័រនៅកដនែងនធវការ
និងតាមទីសាធារែៈ»។
ើ

ាំ ត កនង១ដែ ឬ
២. រនងកើត្ជារណា
ត ញអ្នកសាររ័ត្៌មានស្តសីនៅប្រនទសកមព
ត
ុ ជា ដែលរួ កគាត្់គ្ួរមានការជួ រជុ មង
ុ

១ប្ត្មាសមត
ងតាមដែលអាចនធវនៅបាន
នែម
ា ប្រឈម និងដសវងរកែនាំ ណាោះប្សាយ។
ើ បជដជករ
ី
ើ
ិ ភាការីរញ្ហ
ី

៣. រនងកើត្ជាការត្សូ មត្តាមប្ររ័
នផ
រទរិនសាធន៍ផ្ទទល់ និង
ធ េរវផាយសងគម នោយនប្រប្បាស់
ើ
ិ

៌ នស្តសីបានជួ
ការរិត្ជាក់ដសតងដែលអ្នកសាររ័ត្មា
រប្រទោះ នែើមបជ
ត
ី រាំ ុញឱ្យមានការរិភាកា ការដសវងយល់ រីការ

នរៀត្នរៀនផែូវន្ទ និង ទាមទារឱ្យមានផ្ទែស់រូ រអាករបក
រិ យារ
ត
ត
ិ
ី ការមាក់ងាយមកជាការផតល់ត្ថ្មែ និងនគាររស្តសី។
៤.

នរៀរចាំវគ្គរែ
ត ល
ុ ត ោះរណា

ឬសិកាខសាលារីនគាលការែ៍សតីរី

«ការនរៀត្នរៀនផែូវន្ទ

៌ នកនុងប្សុ កនានា។
និងនយនឌ័រនៅកដនែងនធវការ
និងតាមទីសាធារែៈ» ែល់ សាារ័នសាររ័ត្មា
ើ

៌ នស្តសីនៅនរលដែលរួ
៥. ផតល់នសវាប្រកាផែ
កគាត្់រងការនរៀត្នរៀន
ន សាររ័ត្មា
ត
ឹ
ិ ែល់ អ្ក
ូ វចារ់ និងផែូវចត្ត

ផែូវន្ទ ផែូវចត្ត
ិ និងរាងកាយ។
៦.

៌ នស្តសីកន
ផតល់ការរែ
ត លែល់ អ្ក
ន សាររ័ត្មា
ត ុ ងការពារែែួន
ុ ត ោះរណា

និងការន្ែយត្រខបបអ្ែ
ើ
ិ ងា

នៅកនុងសាានភារដែលងាយរងនប្គាោះពោយស្វរការនរៀត្នរៀនរាងកាយ ផែូវចត្ត
ិ និងផែូវន្ទ។
ជាន់ទី១០ អគារភ្នពំ េញវឡា
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៌ ន កែឹរ ឬសមាគ្មអ្នកសាររ័ត្មា
៌ ន
នែមរូ ចាសងឃមយា
ងមុ ត្មាាំថា ប្កសួ ងពាក់រ័នធ សាារ័នសាររ័ត្មា
ឹ
៌ នទា ំងឡាយនឹងចូ លរួមយាងសកមមកុ ងការទរ់
និងអ្នកសាររ័ត្មា
សាកត្់ការនរៀត្នរៀនផែូវន្ទ ផែូវចិត្ត និង
ន
៌ នជាស្តសតី។ នយងនជឿជាក់
ផែូវកាយនលើអ្នកសារ-រ័ត្មា
ថា នៅនរលដែលនយងរនងក
ើត្ររយាកាសដែលមាន
ើ
ើ
ិ
៌ នជាស្តសតីនឹងមានការនកត្ន
នមប្ត្ភារ
គា ាំប្ទ និងនលើកទឹកចត្ត
ី
ិ ស្តសតី ននាោះចាំនួនអ្នកសាររ័ត្មា
ើ

ើង ដែលននោះ

សរញ្ហ
ា ក់រី ការអ្្ិវឌឍដែលមានសមភារនយនឌ័រ និង និរនតរភារ៕
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CamboJA appeals to stakeholders to engage in improving the participation of
women in journalism

Phnom Penh, October 26, 2020 – The Cambodian Journalists Alliance (CamboJA)
held a dialogue about “Women and Journalism” on October 3, 2020 with 50 distinguished guests
and participants. The dialogue was divided into two workshops: a consultative workshop with 17
female journalists in the morning, and a panel discussion in the afternoon on “Opportunities,
Challenges and Potential Solutions for Female Journalists” with speakers from key stakeholders
such as H.E. Chea Sundaneth, undersecretary of state at the Ministry of Information; H.E. The
Chhunhak, director general of the gender equality and economic development department at the
Ministry of Women’s Affairs; Mr. Sek Sophorn, attorney at R&L Law; and Ms. Khan Leakhena,
reporter for Voice of Democracy (VOD).
Following a brief online survey, a consultative workshop with female journalists and a
panel discussion with representatives from key stakeholders, CamboJA has found that
Cambodia’s female journalists face several issues:
1) 40% of female journalists of the respondents are required to work at night, and their
workplace does not provide transportation to commute home. Therefore, most use their
own motorbikes for the late commutes, and half of respondents say they do not feel safe.
2) 40% of female journalists have experienced sexual harassment during interviews with
sources.
3) About 80% of female journalists say the sexual harassment has happened both in person
and online.
4) When covering news in conflict situations such as protests, some female journalists have
been physically and sexually harassed by local authorities, who push them even though
they have identified themselves as journalists.
5) Currently there is no definition of “sexual harassment” in law, which leads to a lack of law
enforcement.
Based on the above concerns, CamboJA asks the Ministry of Information, Ministry of
Women’s Affairs, media outlets, journalists’ clubs and associations, and relevant national and
international institutions to continue to support and participate in the implementation of
activities to improve the participation of women in journalism:
i.
Organize consultative workshops with participation from press clubs, unions and
journalists’ associations to create a policy on sexual and gender-based harassment in the
workplace and public spaces.
ii.
iii.

Build a network of female journalists in Cambodia that meets once a month or at least
once per quarter to discuss challenges and potential solutions.
Create a social media campaign using real-life examples that drive discussion and raise
awareness about sexual harassment while advocating for changes in behaviour.
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iv.

Organize workshops and trainings on sexual and gender-based harassment with media
outlets.

v.

Offer psychological support to female journalists when they suffer from sexual,
psychological and physical harassment.

vi.

Providing trainings to female journalists on how to protect themselves and respond nonviolently when they are harassed sexually, verbally or physically both online and offline.

CamboJA hopes that key ministries, media outlets, journalists’ clubs and associations and
journalists themselves will actively join efforts to prevent the sexual, psychological and physical
harassment of female journalists. We are confident that once we create a friendly, supportive and
motivated environment for women, the number of female journalists will increase, contributing
to gender equality and sustainable development.
For more details please contact:
Mr. Nop Vy, Executive Director at Cambodian Journalists Alliance (CamboJA)
Tel: 012 519 261
Email: ed@camboja.net
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