
                   ការបង្កា រ អំពីវបិត្ត ិស្បៀងអាហារ្កលសោក -  

       ការការពារ សិទ្ធិ និងជីវភាពរស់នៅសមរមយ របស់កមមករ 
ដែលចិញ្ច ឹមមនុសសទូ្ទាំងពីភពនោក 

             IUF Asia/Pacific សហជីពនសបៀងអាហារអនតរជាតិ/អាសីុប៉ា សីុភិក 
             World Food Day 2020 ទ្ិវានសបៀងអាហារពិភពនោកឆ្ន ាំ២០២០ 

នៅដែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

អងគការសហប្បជាជាតិតបនប្ពមានថាន ើងនឹងជួបវបិតត ិែ៏ធ្ងន់ធ្ងរនូវការែវះនសបៀងអាហារ 

ទូ្ទាំងសកលនោកនៅរ ៈនពល៥០ឆ្ន ាំនទ្ៀត។ 

ការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវែី- ១៩ 

បនរងផលប៉ាះពាល់ែល់ការផគត់ផគង់នសបៀងអាហារប្រប់បណ្តត រប្បនទ្សទាំងអស់ 

ជាមួ នឹងការរតិបនត ឹងនិងជាការរំខានែល់ការនធ្វ ើែាំន ើររបស់ពលរែឋប្ពមទាំងការបិតប្ចកប្ពាំ

ដែនបងករឲ្យមានាការែវះខាតនិងការែាំន ើងនថៃទ្ាំនិញផងដែរ។ 

ទ្នទ ឹមនឹងការែាំន ើងនថៃអាហារនៅទ្ីប្កងុ  វបិតត ិសកលមួ ននះបនរុញប្ននឲ្យ

ពលរែឋដែលងា រងនប្រះនៅតាមសហរមន៏បនធ្លៃ ក់ែល នួកាន់ដតនប្ៅនៅកន ុងភាពប្កីប្កនិងបាំ

 ុល។ 

ការរំខានននការែឹកជញ្ជ នូ និងការជះឥទ្ធិពលែល់ការដចកន ផលិតផលកសិកមម 

និងការលក់ផលែាំណ្តាំដែលបងករការែវះខាតនៅតាមទ្ីប្កងុ 

និងការផលិតនលើសចាំនួននៅតាមដប្សចមាក រ។ ការផលិតកសិផលនលើសចាំនួន 

រឺប្តវូនបះននលឬកនមទចននលមួ ចាំនួនធ្ាំែ ៈនពលដែលមនុសសរាប់ោននាក់កាំពុងដតដប្សក

ឃ្លៃ ន ។ 

មនុសសរាប់សិបោននាក់នៅកន ុងវស័ិ នប្ៅប្បព័នធ  ែូចជាអនកលក់ែូរតាមែងផល វូ 

កមមករផលិតមហ បូអាហារតាមផទះនៅកន ុងតាំបន់ 

បនបត់បង់នូវជីវភាពរសន់ៅសមរមយរបស់ពួកនរ។ 

កមមករតាមរែូវកាលនិងពលករចាំណ្តកប្សកុ

ប្បឈមនៅនឹងការរតិប ត ឹងននការនធ្វ ើែាំន ើរបងករឲ្យមានការែវះខាតកមាៃ ាំងពលកមមនៅតាម 

កសិដាឋ ននិងនៅតាមចមាក រ។ 

ទាំងននះរឺជាការរាំរាមកាំ ដហងែល់ការបត់បង់ប្បក់ឈន លួនិងការរស់នៅសមរមយរបស់កមមករនិ

ងប្រួសាររបស់ពួកនរ និងនាាំឲ្យពួកនរមានហានិភ័ កាន់ដតែពស់ 

នៅកាំ ុងនពលននការរកីរាលដាលននជាំងឺននះដថមនទ្ៀត។ 

នៅកន ុងកាំ ុងនពលដែលមានជាំងឺរាតតាតននះ 

កមមករដែលនធ្វ ើការនៅកដនៃងដកនចនអាហារប្តីសាច់ និងឧសាហកមមផលិតនភសជជៈ 

ប្តវូបនទ្ទួ្លសាគ ល់ថាជាកមមករសាំខាន់ ដែលបនផគត់ផគង់នៅែល់ពលរែឋដែលនៅជាប់រាំង។ 

កមមករដែលសថ ិតកន ុងវស័ិ នាំបច់ដតមិនប្តវូបននត់ទុ្កថាជាមនុសសសាំខាន់។ ការបែិនសធ្ 

កន ុងការទ្ទួ្លសាគ ល់ នូវការរមួចាំ ដ ករបស់ពួក 

ប្តវូបនផតល់តាំនលទបឬមិនប្តវូបននរទ្ទួ្លសាគ ល់។ 

នៅកន ុងកាំ ុងនពលដែលមានជាំងឺរាតតាតសកលននះពួកប្កមុនៅដកជានប្ចើនបនផ្លៃ ស់បត រូយ៉ា ង

ឆ្ប់រហ័សកន ុងការការពារនិងកាំរតិែល់ការែូចមុែមាត់និងផ្លៃ ក ីនហាពួកនរ 

ែ ៈនពលដែលមានការ 



 ឺតយវកន ុងការកាំរតិននការការពារការរកីរាលដាលនិងការឆ្ៃងជាំងឺកូវែី-

១៩នៅែល់កមមករនិនយជិត។ 

សូមបបីដតសនត ិសុែការងាររបស់កមមករក៏មិនប្តវូបនការពារដតពួកនរប្តវូប្បឈមនៅនឹងហានិ

ភ័ កាន់ដតនប្ចើនជាមួ នឹងការប្បដជងការងារពីកាំោាំងពលកមមខាងនប្ៅនិងកមមករសីុឈន លួមត

ងមាក លនកើនន ើងកាន់ដតនប្ចើនផងដែរ។ 

ឧសសហកមមដកនចនអាហារសាច់បនបងាា ញប្បប់ពិភពនោកថា៖កមមកររឺជាជនងា រងនប្រះពីផ

លចាំន ញបប៉ាុដនតមិនប្តវូបនធ្លនាពីសុវតថ ិភាពននាះនទ្។ 

សូមបីដតនពលផុ្ះន ើងនននរាររាតតាត មហ បូអាហារនិងនភសជជៈប្តូវបននកើនន ើង 

រដាឋ ភិបលនិងនិនយជកនៅបណ្តត លប្បនទ្សមួ ចាំនួន 

បននធ្វ ើការវា ប្បហារែល់សហជីពប្ពមទាំងរកប្រប់ឳកាសនែើមបីដាក់ទ្ ឌ កមមនលើកមមករដែលចូ

លជាសមាជិកសហជីព។ សហជីពបននធ្វ ើការប្ប ុទ្ធនែើមបីទ្ទួ្លបនសិទ្ធិ 

និងសុវតត ិភាពនៅកដនៃងការងារ 

ែ ៈនពលដែលសមាជិករបស់ពួកនរជាអនកចឹញ្ច ឹមមនុសសទូ្ទាំងពិភពនោក។ 

នែើមបីនឆ្ៃ ើ តបនៅនឹងការនកើនន ើងននវបិតត ិននះ សារជីវកមមកសិកមមចាំនីអាហារពិភពនោក 

ដែលែាំណ្តងឲ្យប្បព័នធចាំ ីអាហារពិភពនោក 

កាំពុងដតែិតែាំប្បឹងដប្បងសាត រន ើងវញិនូវផលចាំននញពា ិចចកមមអនត រជាតិនិងថាន ក់តាំបន់។ 

ប្បព័នធ ដែលពួកនរកាំពុងដតដសវ ងរកកន ុងការសាត រន ើងវញិននាះ 

មួ ដផែកនលើតាំនលននមា៉ា កទ្ាំនិញដែលមានតនមៃែពស់ ដតចាំ ូលទប 

និងភាពប្កីប្កនៅតាមទ្ីជនបទ្ ផលិតភាពែពស់ និងថាន ាំបាំពុលសតវលែ ិត 

ឧសសហកមមកសិកមមដែលរម ននិរនត រភាព ដថមទាំងមានការបាំផ្លៃ ញបរសិាថ ននទ្ៀតផង។ 

វារឺជាប្បព័នធមួ បណ្តត លឱ្យមានការពុលថាន ាំសមាៃ ប់សតវលែ ិត៣ោនករ ីជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ 

និងជាលទ្ធផលបណ្តត លឲ្យមានមនុសស 250,000 

នាក់បនសាៃ ប់បត់បង់ជីវតិ។ជាប្បព័នធដែលបណ្តត លឲ្យមនុសស820ោននាក់រស់នៅកន ុងភាពដប្ស

កឃ្លៃ នតាាំងពីមុននពលមាននរាររាតតាតនៅនទ្ៀត 

នហើ បនប្បឈមនៅនឹងអវ ីដែលនរនៅថា ‘’ អសនត ិសុែនសបៀងរាាុំ នុរ៉ៃ ‘’ ។ 

កមមករដែលនៅកន ុងវស័ិ កសិកមម កសិករតូចតាចនិងសហរមន៏របស់ពួកនរ 

រឺនៅកន ុងចាំនណ្តមអនកដែលទ្ទួ្លរងនូវអសនត ិសុែនសបៀងរុាាំនរ៉ៃ។ 

ចិញ្ច ឹមមនុសសទូ្ទាំងពិភពនោកដតមិនអាចចិញ្ច ឹមែល នួឯងបន។ 

ប្បព័នធនសបៀងអាហារពិភពនោកប្តវូបរងនូវវបិតត ិតាាំងពីមុនមានជាំងឺរាតតបតនៅនទ្ៀត។ 

វារឺជាប្បព័នធមួ ដែលអាចបងាា ញពី ីនហាដតធ្ាំជាងនរបាំផុតនៅនលើពិភពនោក 

អាចសនាបនអាំពី ដពដតងែ៏អសាច រយែ ៈនពលដែល សិទ្ធិមនុសសជាមូលដាឋ ន 

សិទ្ធិកមមករនៅកន ុងចមាក រដត ការផតល់ទ្ឹកប្រប់ប្រន់និងអនាម័ ប្តវូបនបែិនសធ្ ។ 

ជាប្បពន័ធមួ ដែលផារទ្ាំននើបនប់ កទី្ផានចក 

ជាងពាក់កណ្តត លននតនមៃនចកកន ុងតនមៃបញុ្្ះនថៃ 

ែ ៈដែលកមមករចមាក រនចកប្តវូបនបាំពុលនដា ថាន ាំសមាៃ ប់សតវលែ ិតនហើ ពួកនរប្តូវបនដាក់ទ្

 ឌ កមមយ៉ា ងនឃ្លរនៅចាំនពាះការចងប្កងបនងក ើតសហជីព។ប្បព័នធមួ ដែលការផគត់ផគង់នប្រឿងសមុ

ប្ទ្នៅនលើពិភពនោក 

ពឹងដផែកនលើការននសាទ្ហួសកាំរតិនិងការបាំ ដបកអា ុកាលននសមុប្ទ្ណ្តមួ  

ែ ៈនពលដែលពឹងដផែកនលើរបបនឃ្លរនៅននការជួញែូរនិងការបងខ ាំឱ្យនធ្វ ើពលកមមនៅនលើទូ្កនន

សាទ្ និងការងាររម នសុវតថ ិភាព នៅកន ុងនរាងចប្កដកនចននប្រឿងសមុប្ទ្។ 



ប្បព័នធនសបៀងអាហារពិភពនោក រឺជាប្បព័នធ ដែលពឹងដផែកនលើ 

អនកប្កីប្កនៅតាមជនបទ្កានកងប្បវញ័្ច នលើកុមារជាង 98ោននាក់ នៅតាមកដនៃងនធ្វ ើការ 

ែ ៈដែលរបបប្បក់ឈន លួតាមចាំនួនជាប្បក់ដែលរមួចាំ ដ កជាំរុញឱ្យកុមារនធ្វ ើការជាមួ ឪពុក

មាត  នែើមបីរកប្បក់ប្រប់ប្រន់នែើមបីរស់។ 

ប្បក់ឈន លួនែើមបីរស់បនមិនដមនជាប្បក់ឈន លួសមរមយននាះនទ្។ 

ប្បព័នធ មួ ននះប្តវូបនបនងក ើតន ើង និងបណ្តត លឲ្យស្តសត ីមានភាពងា រងនប្រះ 

នដា ការយ កីារនបៀតនបៀនផល វូនភទ្និងអាំនពើហឹងារដែលមានជាទូ្នៅវាប្តវូបននរនៅថា“ 

វបបធ្ម”៌ ជាជាងបទ្ឧប្កិែឋដែលរួរនអា សែប់នែព ើម។ ការនរសីនអើងជាប្បព័នធ នលើស្តសត ី 

ែ ៈដែលពួកនរបននប្បើកាំោាំងនិងថាមពលនលើស 
១០ែងនែើមបីចិញ្ច ឹមមនុសសទូ្ទាំងពិភពនោក។ 

ប្បព័នធ ដែលប្តវូបនបញ្ជជ ក់យ៉ា ងចាស់ថាបនដបកបក់តាាំងពីមុននពលមានជាំងឺរាតតាតនៅ

នទ្ៀត។ 

វារឺជាប្បព័នធដែលមិននាំបច់ប្តវូនដាះប្សា នទ្។ ដតនាំបច់ប្តវូមានប្បពនធថមីជាំនួស។ 

នៅកន ុងនរលននយប  ការផតល់ែាំបូនាម នែ៏ប្ចបូកប្ចបល់នន 

ដផនការសកមមភាពរបស់រដាឋ ភិបលនិងការសនាផតល់វា៉ៃ ក់សាាំង 

អងគការសហប្បជាជាតិខាងកមម វធីិ្បរសិាថ ន(UNEP) 

បននចញផា រប ការ ៍មួ នៅកន ុងដែនមសាឆ្ន ាំ ២០២០ 

នដា ពនយល់ថាជាំងឺរាតតាតននះបណ្តត លមកពីន ើង។ 

នហើ ប្បសិននបើន ើងមិនផ្លៃ ស់បត រូរនបៀបដែលន ើងនធ្វ ើកសិកមមនិងការផគត់ផគង់ពិភពនោក 

ន ើងនឹងបនងក ើតការរាតតាតបនាទ ប់នទ្ៀតផងដែរ។ 

រប ការ ៏របស់អងគការសហប្បជាជាតិខាងកមម វធីិ្បរសិាថ ន(UNEP) បនពនយល់ថា 

សកមមភាពរបស់មនុសសរឺជាការជប្មញុឲ្យមានការរកីរាលដាលននជាំងឺ វរី៉ៃសូកូរ៉ៃណូ្ត ដែលបងករនៅជា 

ជាំងឺកូវែី-១៩។ 

កតាត ជាំរុញ’’ជាំងឺទាំងននះ’’ រមួមានការដប្បប្បួលអាកាសធ្លតុ ការបាំផ្លៃ ញបរសិាថ ន កសិឧសាហកមម 

តប្មូវការប្បូនតអុីនសតវនិងការផគត់ផគង់នសបៀងអាហាររបស់ន ើង។ 

អាចនិយ មា៉ាងនទ្ៀតបនថាប្បព័នធ នសបៀងអាហារពិភពនោកបនជួ បនងក ើតការរាតតាត

ននះ។ វាជាកតាត ជាំរុញឲ្យមានទិ្ែឋភាពកាន់ដតអាប្កក់បាំផុត កន ុងនពលមានជាំងឺ។ 

នែើមបីបងាក រការរកីរាលដាលននជាំងឺរាតតាតនិងទ្ប់សាក ត់វបិតត ិនសបៀងអាហារពិភពនោកន ើងមិ

នប្តវូកសាងប្បព័នធនសបៀងអាហារពិភពនោកន ើងវញិនទ្ដតប្តវូបនងក ើតប្បព័នធនសបៀងអាហារប្បក

បនដា និរនត រភាពដផនកបរសិាថ ននិងសងគមដែលន ើងប្តវូការ។ 

ន ើងប្តវូការប្បព័នធមួ ដែលមាននិរនត រភាព សមធ្ម៌ 

និងភាពរងឹមាាំប្រប់ប្រន់នែើមបីលុបបាំបត់ការរកីរាលននអាំនពើហឹងារ ភាពងា រងនប្រះ 

និងការបែិនសធ្អាំពីបញ្ជា ដែលស្តសត ីបនជួបប្បទ្ះ។ 

ន ើងប្តវូការប្បព័នធ ប្បកបនដា និរនត រភាពសមភាពនិងមានភាពធ្ន់ប្រប់ប្រន់នែើមបីលុបបាំប

ត់ ការរាលដាលភាពងា រងនប្រះនិងការបែិនសធ្ដែលស្តសត ីប្បឈមមុែ។ 

ន ើងប្តវូការប្បព័នធនសបៀងអាហារប្បកបនដា និរនត រភាពនដា ដផែកនលើការការពារសងគមនិងសិទ្ធិ

ប្រប់ប្ជងុនប្ជា នដា នប់នផតើមពី សិទ្ធិជាសកលចាំនពាះនសបៀងនិងអាហារបូតថមភ។ 

ន ើងប្តវូការប្បព័នធនសបៀងអាហារដែលធ្លនានិងប្ទ្ប្ទ្ង់នដា នអកូ ូសុីធ្មមជាតិនិងអាកាសធ្ល

តុដែលធ្លនាែល់ការរស់នៅរបស់ន ើង។ 



ន ើងប្តវូដតធ្លនានូវការនររពសិទ្ធិ របស់កមមករនិងនភសជជៈនដា ៖ 

ការពារ ការងារ នៅកដនៃងនធ្វ ើការ។ 

ធ្លនាអាំពីសុវតថ ិភាពនៅកដនៃងការងារ។ 

នលើកកមពស់សមភាពន នឌ័រនៅកដនៃងការងារ 

នររពការចរនរអនុសញ្ជា រមួ នៅកដនៃងការងារ 

បង់ប្បក់ឈន លួនដា  ុតត ិធ្ម៌ នៅកដនៃងការងារ 

នែើមបីទ្ប់សាក ត់នូវវបិតត ិនសបៀងអាហារសកល៖ 

ន ើងប្តវូបាំបត់ ពលកមមកុមារនៅតាមចមាក រ  និងកសិដាឋ ននានា។ 

ន ើងប្តវូបញ្ចប់ការនធ្វ ើការងារនដា បងខ ាំនៅតាម ចមាក រ និងកសិដាឋ ននានា។ 

ន ើងប្តវូដតបញ្បប់ការនប្បើហឹងារនលើស្តសត ីនៅតាមចមាក រ និងកសិដាឋ ននានា។ 

ន ើងប្តវូដតបញ្ចប់ការនប្បើប្បស់ថាន ាំសាំោប់សតវលែ ិតដែលបងកនប្រះថាន ក់ធ្ងន់ធ្ងរ 

នៅកន ុងចមាក រនិងកសិដាឋ ននានា។ 

ន ើងប្តវូដតបញ្ចប់ការបាំផ្លៃ ញបរសិាថ ននៅកន ុងចមាក រ និងកសិដាឋ ននានា។ 

នែើមបីទ្ប់សាក ត់នូវវបិតត ិនសបៀងអាហារសកល៖ 

កមមករដែលនធ្វ ើការនៅតាមចមាក រ និងកសិដាឋ នប្តវូមានសិទ្ធិ 

ទ្ទួ្លបនអាហារនិងមានអាហាររបូតថមប្រប់ប្រន់។ 

កមមករដែលនធ្វ ើការនៅតាម ចមាក និងកសិដាឋ នប្តវូមានសិទ្ធិ 

ទ្ទួ្លបនែីធ្ៃ ីនិងលាំនៅដាឋ នសមរមយ។ 

កមមករដែលនធ្វ ើការនៅតាមចមាក រ និងកសិដាឋ នប្តវូមានសិទ្ធិ 

ទ្ទួ្លបនការបង់ប្បក់ឈន លួនដា  ុតត ិធ្ម៌។ 

កមមករដែលនធ្វ ើការនៅតាមចមាក រ និងកសិដាឋ នប្តវូមាន សិទ្ធិកន ុងការចូលរមួជាមួ សហជីព។ 

នែើមបីទ្ប់សាក ត់នូវវបិតត ិនសបៀងអាហារសកល៖ 

កមមករននសាទ្ប្តវូដតមានសិទ្ធិ កន ុងការចូលរមួជាមួ សហជីព។ 

កមមករននសាទ្ប្តវូដតមានសិទ្ធិ ទ្ទួ្លបនការរាំពារសងគម។ 

កមមករននសាទ្ប្តវូដតមានសិទ្ធិ ទ្ទួ្លបនសុវតត ិភាពនៅកដនៃងការងារ។ 

កមមករននសាទ្ប្តវូដតមាន សិទ្ធិទ្ទួ្លបនប្បក់ឈន លួរស់នៅសមរមយ។ 

កមមករននសាទ្ប្តវូមានការធ្លនានូវនិរនត រភាពននការនធ្វ ើននសាទ្។ 

នែើមបីទ្ប់សាក ត់នូវវបិតត ិនសបៀងអាហារសកល៖ 

កសិករតូចតាចនិងកមមករវស័ិ កសិកមមប្តវូការការរាំពារសងគម។ 

កសិករតូចតាចនិងកមមករវស័ិ កសិកមមប្តវូការការធ្លនានូវការរស់នៅសមរមយ។ 



កសិករតូចតាចនិងកមមករវស័ិ កសិកមមប្តវូការការធ្លនាឲ្យមានការពារបរសិាថ ន។ 

កសិករតូចតាចនិងកមមករវស័ិ កសិកមមប្តវូការការធ្លនាពីសកមមភាពអាកាសធ្លតុ។ 

នែើមបីទ្ប់សាក ត់នូវវបិតត ិនសបៀងអាហារសកល 

ន ើងប្តវូដតនធ្វ ើសកមមភាពរមួរន នែើមបីកសាងសិទ្ធិជាមូលដាឋ នដែលមាននិរនត រភាព 

នូវប្បពនធ ័នសបៀងអាហារពិភពនោកដែលន ើងប្តវូការ។ 

 

 

 

 

 

 


