ិ ិស្បៀងអាហារ្កលសោក ការបង្ការ អំពី វបត្ត
ការការពារ សិទ្ធិ និងជីវភាពរស់នៅសមរមយ របស់កមម ករ
ដែលចិញ្ចឹមមនុសសទ្ូ ទង
ាំ ពីភពនោក
IUF Asia/Pacific សហជីពនសបៀងអាហារអនត រជាតិ/អាសុីប៉ាសុីភិក
World Food Day 2020 ទ្ិវានសបៀងអាហារពិភពនោកឆ្នាំ២០២០
នៅដែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
អងគ ការសហប្បជាជាតិតបនប្ពមានថាន ើងនឹងជួ ប វ ិបតត ិែ៏ធ្ងន់ធ្ងរនូ វការែវ ះនសបៀងអាហារ
ទ្ូ ទ ាំងសកលនោកនៅរ ៈនពល៥០ឆ្នាំនទ្ៀត។
ការរ ីករាលដាលននជាំងឺកូ វ ីែ- ១៩
បនរងផលប៉ាះពាល់ែល់ការផគ ត់ផគង់នសបៀងអាហារប្រប់បណ្ត
ត រប្បនទ្សទង
ាំ អស់
ជាមួ នឹងការរ ិតបនត ឹងនិងជាការរំខានែល់ការនធ្វ ើែាំន ើររបស់ពលរែឋ ប្ពមទ ាំងការបិតប្ចកប្ពាំ
ដែនបងក រឲ្យមានាការែវ ះខាតនិងការែាំន ើងនថៃ ទ្ាំនិញផងដែរ។
ទ្នទ ឹមនឹងការែាំន ើងនថៃ អាហារនៅទ្ីប្ក ុង វ ិបតត ិសកលមួ ននះបនរុញប្ននឲ្យ
ពលរែឋ ដែលងា រងនប្រះនៅតាមសហរមន៏បនធ្លៃក់ែល ួនកាន់ដតនប្ៅនៅកនុងភាពប្កីប្កនិងបាំ
ុ ល។
ការរំខានននការែឹកជញ្ជន
ូ និងការជះឥទ្ធ ិពលែល់ការដចកន ផលិតផលកសិកមម
និងការលក់ផលែាំណ្តដាំ ែលបងក រការែវ ះខាតនៅតាមទ្ីប្ក ុង
និងការផលិតនលើសចាំនួននៅតាមដប្សចមាករ។ ការផលិតកសិផលនលើសចាំនួន
រឺប្តូវនបះននលឬកនមទ ចននលមួ ចាំនួនធ្ាំែ ៈនពលដែលមនុសសរាប់ោននាក់កាំពុងដតដប្សក
ឃ្លៃន ។
មនុសសរាប់សិបោននាក់នៅកនុង វ ិស័ នប្ៅប្បព័នធ ែូ ចជាអន កលក់ែូរតាមែងផល វូ
កមម ករផលិតមហ ូបអាហារតាមផទ ះនៅកនុងតាំបន់
បនបត់បង់នូវជីវភាពរស់នៅសមរមយរបស់ពួកនរ។
កមម ករតាមរែូ វកាលនិងពលករចាំណ្តកប្ស ុក
ប្បឈមនៅនឹងការរ ិតប ត ឹងននការនធ្វ ើែាំន ើរបងក រឲ្យមានការែវ ះខាតកមាៃាំងពលកមម នៅតាម
កសិដាឋននិងនៅតាមចមាករ។
ទ ាំងននះរឺជាការរាំរាមកាំដហងែល់ការបត់បង់ប្បក់ឈន ួលនិងការរស់នៅសមរមយរបស់កមម ករនិ
ងប្រួ សាររបស់ពួកនរ និងនាាំឲ្យពួ កនរមានហានិភ័ កាន់ដតែព ស់
នៅកាំ ុ ងនពលននការរ ីករាលដាលននជាំងឺននះដថមនទ្ៀត។
ឺ តតាតននះ
នៅកនុងកាំ ុ ងនពលដែលមានជាំងរា
កមម ករដែលនធ្វ ើការនៅកដនៃ ងដកនចន អាហារប្តីសាច់ និងឧសាហកមម ផលិតនភសជជ ៈ
ប្តូវបនទ្ទ្ួ លសាគល់ថាជាកមម ករសាំខាន់ ដែលបនផគ ត់ផគង់នៅែល់ពលរែឋ ដែលនៅជាប់រាំង។
កមម ករដែលសថ ិតកនុង វ ិស័ នាំបច់ដតមិនប្តូវបននត់ទ្ុកថាជាមនុសសសាំខាន់។ ការបែិនសធ្
កនុងការទ្ទ្ួ លសាគល់ នូ វការរ ួមចាំដ ករបស់ពួក
ប្តូវបនផត ល់តាំនលទបឬមិនប្តូវបននរទ្ទ្ួ លសាគល់។
នៅកនុងកាំ ុ ងនពលដែលមានជាំងឺរាតតាតសកលននះពួ កប្ក ុមនៅដកជានប្ចើនបនផ្លៃស់បតរយ
ូ ៉ា ង
ឆ្ប់រហ័សកនុងការការពារនិងកាំ រ ិតែល់ការែូ ចមុែមាត់និងផ្លៃក ីនហាពួ កនរ
ែ ៈនពលដែលមានការ

ឺ យវកនុងការកាំ រ ិតននការការពារការរ ីករាលដាលនិងការឆ្ៃ ងជាំងឺកូ វ ីែត
១៩នៅែល់កមម ករនិនយជិត។
សូ មបបីដតសនត ិសុែការងាររបស់កមម ករក៏មិនប្តូវបនការពារដតពួ កនរប្តូវប្បឈមនៅនឹងហានិ
ភ័ កាន់ដតនប្ចើនជាមួ នឹងការប្បដជងការងារពីកាំោង
ាំ ពលកមម ខាងនប្ៅនិងកមម ករសុីឈន ួលមត
ងមាកលនកើនន ើងកាន់ដតនប្ចើនផងដែរ។
ឧសសហកមម ដកនចន អាហារសាច់បនបងាាញប្បប់ពិភពនោកថា៖កមម កររឺជាជនងា រងនប្រះពីផ
លចាំន ញបប៉ាុដនត មិនប្តូវបនធ្លនាពីសុវតថ ិភាពននាះនទ្។
សូ មបីដតនពលផ្ុះន ើងនននរាររាតតាត មហ ូបអាហារនិងនភសជជ ៈប្តូវបននកើនន ើង
រដាឋភិបលនិងនិនយជកនៅបណ្ត
ត លប្បនទ្សមួ ចាំនួន
បននធ្វ ើការវា ប្បហារែល់សហជីពប្ពមទ ាំងរកប្រប់ឳកាសនែើមបីដាក់ទ្ ឌ កមម នលើកមម ករដែលចូ
លជាសមាជិកសហជីព។ សហជីពបននធ្វ ើការប្ប ុទ្ធនែើមបីទ្ទ្ួ លបនសិទ្ធិ
និងសុវតត ិភាពនៅកដនៃ ងការងារ
ែ ៈនពលដែលសមាជិករបស់ពួកនរជាអន កចឹញ្ចឹមមនុសសទ្ូ ទ ាំងពិភពនោក។
នែើមបីនឆ្ៃ ើ តបនៅនឹងការនកើនន ើងននវ ិបតត ិននះ សារជវី កមម កសិកមម ចាំនីអាហារពិភពនោក
ដែលែាំណ្តងឲ្យប្បព័នធចាំ ីអាហារពិភពនោក
កាំពុងដតែិតែាំប្បឹងដប្បងសាតរន ើង វ ិញនូ វផលចាំននញពា ិចចកមម អនត រជាតិនិងថានក់តាំបន់។
ប្បព័នធដែលពួ កនរកាំពុងដតដសវ ងរកកនុងការសាតរន ើង វ ិញននាះ
មួ ដផែ កនលើតាំនលននមា៉ាកទ្ាំនិញដែលមានតនមៃ ែពស់ ដតចាំ ូ លទប
និងភាពប្កីប្កនៅតាមទ្ីជនបទ្ ផលិតភាពែព ស់ និងថានប
ាំ ាំពុលសតវ លែិត
ឧសសហកមម កសិកមម ដែលរមននិរនត រភាព ដថមទ ាំងមានការបាំផ្លៃញបរ ិសាថននទ្ៀតផង។
វារឺជាប្បព័នធមួ បណ្ត
ត លឱ្យមានការពុលថានស
ាំ មាៃប់សតវ លែិត៣ោនករ ីជានរៀងរាល់ឆ្នាំ
និងជាលទ្ធ ផលបណ្ត
ត លឲ្យមានមនុសស 250,000
នាក់បនសាៃប់បត់បង់ជី វ ិត។ជាប្បព័នធដែលបណ្ត
ត លឲ្យមនុសស820ោននាក់រស់នៅកនុងភាពដប្ស
កឃ្លៃនតាាំងពីមុននពលមាននរាររាតតាតនៅនទ្ៀត
នហើ បនប្បឈមនៅនឹងអវ ីដែលនរនៅថា ‘’ អសនត ិសុែនសបៀងរាាំុុនរ៉ៃ ‘’ ។
កមម ករដែលនៅកនុង វ ិស័ កសិកមម កសិករតូ ចតាចនិងសហរមន៏របស់ពួកនរ
រឺនៅកនុងចាំនណ្តមអន កដែលទ្ទ្ួ លរងនូ វអសនត ិសុែនសបៀងរាុនាំ រ៉ៃ។
ចិញ្ចឹមមនុសសទ្ូ ទង
ាំ ពិភពនោកដតមិនអាចចិញ្ចឹមែល ួនឯងបន។
ប្បព័នធនសបៀងអាហារពិភពនោកប្តូវបរងនូ វវ ិបតត ិតាាំងពីមុនមានជាំងឺរាតតបតនៅនទ្ៀត។
វារឺជាប្បព័នធមួ ដែលអាចបងាាញពី ីនហាដតធ្ាំជាងនរបាំផុតនៅនលើពិភពនោក
អាចសនាបនអាំពី ដពដតងែ៏អសាចរយែ ៈនពលដែល សិទ្ធិមនុសសជាមូ លដាឋន
សិទ្ធិកមម ករនៅកនុងចមាករដត ការផត ល់ទ្ឹកប្រប់ប្រន់និងអនាម័ ប្តូវបនបែិនសធ្ ។
ជាប្បព័នធមួ ដែលផារទ្ាំននើបនប់ កទ្ីផានចក
ជាងពាក់កណ្ត
ត លននតនមៃ នចកកនុងតនមៃ បញ្្ុះនថៃ
ែ ៈដែលកមម ករចមាករនចកប្តូវបនបាំពុលនដា ថានស
ាំ មាៃប់សតវ លែិតនហើ ពួ កនរប្តូវបនដាក់ទ្
ឌ កមម យ៉ាងនឃ្លរនៅចាំនពាះការចងប្កងបនងក ើតសហជីព។ប្បព័នធមួ ដែលការផគ ត់ផគង់នប្រឿងសមុ
ប្ទ្នៅនលើពិភពនោក
ពឹងដផែ កនលើការននសាទ្ហួ សកាំ រ ិតនិងការបាំដបកអា ុកាលននសមុប្ទ្ណ្តមួ
ែ ៈនពលដែលពឹងដផែ កនលើរបបនឃ្លរនៅននការជួ ញែូ រនិងការបងខ ាំឱ្យនធ្វ ើពលកមម នៅនលើទ្ូកនន
សាទ្ និងការងាររមនសុវតថ ិភាព នៅកនុងនរាងចប្កដកនចន នប្រឿងសមុប្ទ្។

ប្បព័នធនសបៀងអាហារពិភពនោក រឺជាប្បព័នធដែលពឹងដផែ កនលើ
អន កប្កីប្កនៅតាមជនបទ្កានកងប្បវ ័ញ្ច នលើកុមារជាង 98ោននាក់ នៅតាមកដនៃ ងនធ្វ ើការ
ែ ៈដែលរបបប្បក់ឈន ួលតាមចាំនួនជាប្បក់ដែលរ ួមចាំដ កជាំរុញឱ្យកុមារនធ្វ ើការជាមួ ឪពុក
មាត នែើមបីរកប្បក់ប្រប់ប្រន់នែើមបីរស់។
ប្បក់ឈន ួលនែើមបីរស់បនមិនដមនជាប្បក់ឈន ួលសមរមយននាះនទ្។
ប្បព័នធមួ ននះប្តូវបនបនងក ើតន ើង និងបណ្ត
ត លឲ្យស្តសតីមានភាពងា រងនប្រះ
នដា ការយ កា
ី រនបៀតនបៀនផល វូ នភទ្និងអាំនពើហឹងារដែលមានជាទ្ូ នៅវាប្តូវបននរនៅថា“
វបបធ្ម៌” ជាជាងបទ្ឧប្កិែឋដែលរួ រនអា សែ ប់នែព ើម។ ការនរ ីសនអើងជាប្បព័នធនលើស្តសតី

ែ

ៈដែលពួ កនរបននប្បើកាំោង
ាំ និងថាមពលនលើស

១០ែងនែើមបីចិញ្ចឹមមនុសសទ្ូ ទង
ាំ ពិភពនោក។
ប្បព័នធដែលប្តូវបនបញ្ជជក់យ៉ាងចាស់ថាបនដបកបក់តាាំងពីមុននពលមានជាំងឺរាតតាតនៅ
នទ្ៀត។
វារឺជាប្បព័នធដែលមិននាំបច់ប្តូវនដាះប្សា នទ្។ ដតនាំបច់ប្តូវមានប្បពនធ ថម ីជាំនួស។
នៅកនុងនរលននយប ការផត ល់ែាំបូនាមនែ៏ប្ចបូ កប្ចបល់នន
ដផនការសកមម ភាពរបស់រដាឋភិបលនិងការសនាផត ល់វា៉ៃក់សាាំង
អងគ ការសហប្បជាជាតិខាងកមម វ ិធ្ីប រ ិសាថន(UNEP)
បននចញផា រប ការ ៍មួ នៅកនុងដែនមសាឆ្នាំ ២០២០
នដា ពនយល់ថាជាំងឺរាតតាតននះបណ្ត
ត លមកពីន ើង។
នហើ ប្បសិននបើន ើងមិនផ្លៃស់បតររនបៀបដែលន
ូ
ើងនធ្វ ើកសិកមម និងការផគ ត់ផគង់ពិភពនោក
ន ើងនឹងបនងក ើតការរាតតាតបនាទប់នទ្ៀតផងដែរ។
រប ការ ៏របស់អងគ ការសហប្បជាជាតិខាងកមម វ ិធ្ីប រ ិសាថន(UNEP) បនពនយល់ថា
សកមម ភាពរបស់មនុសសរឺជាការជប្ម ុញឲ្យមានការរ ីករាលដាលននជាំងឺ វ ីរ៉ៃ ូសកូ រ៉ៃ ូណ្ត ដែលបងក រនៅជា
ជាំងឺកូ វ ីែ-១៩។
កតាតជាំរុញ’’ជាំងឺទ ាំងននះ’’ រ ួមមានការដប្បប្បួ លអាកាសធ្លតុ ការបាំផ្លៃញបរ ិសាថន កសិឧសាហកមម
តប្មូវការប្បូនតអុីនសតវ និងការផគ ត់ផគង់នសបៀងអាហាររបស់ន ើង។
អាចនិយ មា៉ា ងនទ្ៀតបនថាប្បព័នធនសបៀងអាហារពិភពនោកបនជួ បនងក ើតការរាតតាត
ននះ។ វាជាកតាតជាំរុញឲ្យមានទ្ិែឋភាពកាន់ដតអាប្កក់បាំផុត កនុងនពលមានជាំងឺ។
នែើមបីបងាករការរ ីករាលដាលននជាំងឺរាតតាតនិងទ្ប់សាកត់ វ ិបតត ិនសបៀងអាហារពិភពនោកន ើងមិ
នប្តូវកសាងប្បព័នធនសបៀងអាហារពិភពនោកន ើង វ ិញនទ្ដតប្តូវបនងក ើតប្បព័នធនសបៀងអាហារប្បក
បនដា និរនត រភាពដផន កបរ ិសាថននិងសងគ មដែលន ើងប្តូវការ។
ន ើងប្តូវការប្បព័នធមួ ដែលមាននិរនត រភាព សមធ្ម៌
និងភាពរ ឹងមាាំប្រប់ប្រន់នែើមបីលុបបាំបត់ការរ ីករាលននអាំនពើហឹងារ ភាពងា រងនប្រះ
និងការបែិនសធ្អាំពីបញ្ជាដែលស្តសតីបនជួ បប្បទ្ះ។
ន ើងប្តូវការប្បព័នធប្បកបនដា និរនត រភាពសមភាពនិងមានភាពធ្ន់ប្រប់ប្រន់នែើមបីលុបបាំប
ត់ ការរាលដាលភាពងា រងនប្រះនិងការបែិនសធ្ដែលស្តសតីប្បឈមមុែ។
ន ើងប្តូវការប្បព័នធនសបៀងអាហារប្បកបនដា និរនត រភាពនដា ដផែ កនលើការការពារសងគ មនិងសិទ្ធិ
ប្រប់ប្ជ ុងនប្ជា នដា នប់នផត ើមពី សិទ្ធិជាសកលចាំនពាះនសបៀងនិងអាហារ ូបតថ មភ។
ន ើងប្តូវការប្បព័នធនសបៀងអាហារដែលធ្លនានិងប្ទ្ប្ទ្ង់នដា នអកូ ូ សុីធ្មម ជាតិនិងអាកាសធ្ល
តុដែលធ្លនាែល់ការរស់នៅរបស់ន ើង។

ន ើងប្តូវដតធ្លនានូ វការនររពសិទ្ធិ របស់កមម ករនិងនភសជជ ៈនដា ៖
ការពារ ការងារ នៅកដនៃ ងនធ្វ ើការ។
ធ្លនាអាំពីសុវតថ ិភាពនៅកដនៃ ងការងារ។
នលើកកមព ស់សមភាពន នឌ័រនៅកដនៃ ងការងារ
នររពការចរនរអនុសញ្ជារ ួម នៅកដនៃ ងការងារ
បង់ប្បក់ឈន ួលនដា

ុតតិធ្ម៌ នៅកដនៃ ងការងារ

នែើមបីទ្ប់សាកត់នូវវ ិបតត ិនសបៀងអាហារសកល៖
ន ើងប្តូវបាំបត់ ពលកមម កុមារនៅតាមចមាករ និងកសិដាឋននានា។
ន ើងប្តូវបញ្ច ប់ការនធ្វ ើការងារនដា បងខ ាំនៅតាម ចមាករ និងកសិដាឋននានា។
ន ើងប្តូវដតបញ្បប់ការនប្បើហឹងារនលើស្តសតីនៅតាមចមាករ និងកសិដាឋននានា។
ន ើងប្តូវដតបញ្ច ប់ការនប្បើប្បស់ថានស
ាំ ាំោប់សតវ លែិតដែលបងក នប្រះថានក់ធ្ងន់ធ្ងរ
នៅកនុងចមាករនិងកសិដាឋននានា។
ន ើងប្តូវដតបញ្ច ប់ការបាំផ្លៃញបរ ិសាថននៅកនុងចមាករ និងកសិដាឋននានា។
នែើមបីទ្ប់សាកត់នូវវ ិបតត ិនសបៀងអាហារសកល៖
កមម ករដែលនធ្វ ើការនៅតាមចមាករ និងកសិដាឋនប្តូវមានសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ លបនអាហារនិងមានអាហាររ ូបតថ មប្រប់ប្រន់។
កមម ករដែលនធ្វ ើការនៅតាម ចមាកនិងកសិដាឋនប្តូវមានសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ លបនែីធ្ៃីនិងលាំនៅដាឋនសមរមយ។
កមម ករដែលនធ្វ ើការនៅតាមចមាករ និងកសិដាឋនប្តូវមានសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ លបនការបង់ប្បក់ឈន ួលនដា
ុតតិធ្ម៌។
កមម ករដែលនធ្វ ើការនៅតាមចមាករ និងកសិដាឋនប្តូវមាន សិទ្ធិកនុងការចូ លរ ួមជាមួ
នែើមបីទ្ប់សាកត់នូវវ ិបតត ិនសបៀងអាហារសកល៖
កមម ករននសាទ្ប្តូវដតមានសិទ្ធិ កនុងការចូ លរ ួមជាមួ

សហជីព។

កមម ករននសាទ្ប្តូវដតមានសិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លបនការរាំពារសងគ ម។
កមម ករននសាទ្ប្តូវដតមានសិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លបនសុវតត ិភាពនៅកដនៃ ងការងារ។
កមម ករននសាទ្ប្តូវដតមាន សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបនប្បក់ឈន ួលរស់នៅសមរមយ។
កមម ករននសាទ្ប្តូវមានការធ្លនានូ វនិរនត រភាពននការនធ្វ ើននសាទ្។
នែើមបីទ្ប់សាកត់នូវវ ិបតត ិនសបៀងអាហារសកល៖
កសិករតូ ចតាចនិងកមម ករវ ិស័ កសិកមម ប្តូវការការរាំពារសងគ ម។
កសិករតូ ចតាចនិងកមម ករវ ិស័ កសិកមម ប្តូវការការធ្លនានូ វការរស់នៅសមរមយ។

សហជីព។

កសិករតូ ចតាចនិងកមម ករវ ិស័ កសិកមម ប្តូវការការធ្លនាឲ្យមានការពារបរ ិសាថន។
កសិករតូ ចតាចនិងកមម ករវ ិស័ កសិកមម ប្តូវការការធ្លនាពីសកមម ភាពអាកាសធ្លតុ។
នែើមបីទ្ប់សាកត់នូវវ ិបតត ិនសបៀងអាហារសកល
ន ើងប្តូវដតនធ្វ ើសកមម ភាពរ ួមរននែើមបីកសាងសិទ្ធិជាមូ លដាឋនដែលមាននិរនត រភាព
នូ វប្បពនធ ័នសបៀងអាហារពិភពនោកដែលន ើងប្តូវការ។

