
គណៈកម្មម ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដដើមបអីនុសញ្ញា សតីពីការលុបបំបាត់ការដរ ើសដអើង្ដលើនារដីភទ 
ឯកសារដ្ឋក់ជូនរកុមការងារមុនដពលការរបជំុ សតីពីអនុសញ្ញា លុបបំបាត់ការដរ ើសដអើង្ដលើនារដីភទ 

 
ឯកសារដាកជ់នូក្កុមការងារមនុពពលការក្រជុុំ 

ស្តីព ី
អនសុ្ញ្ញា លបុបុំបាតក់ារពរើស្ពអីងពលនីារើពភទ 

 

 
ការណែនាុំ 
 

១. គណៈកម្មម ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ដដើមបអីនុសញ្ញា សតីពីការលុបបំបាត់ការដរ ើសដអើង្ 
ដលើនារដីភទ (NGO-CEDAW) មដលម្មនសម្មជិកជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកនុង្ស្សុក និង្ដរៅស្សកុ 
ចំនួន ៧២ អង្គការ មដលកំពុង្ដធវើការដលើកកមពស់សមភាពរវាង្បុរស និង្ស្តសតី និង្គំរទចំដ ោះការលុប 
បំបាត់ការដរ ើសដអើង្ដលើនារដីភទ។ ដៅកនុង្ការរបជំុកនលង្ដៅថមីដនោះ សម្មជិកបានដលើកដទបើង្នូវការរពយួ 
បារមភមួយចំនួនខាង្ដរកាម ដដើមបឲី្យម្មនការពិចារណា ដដ្ឋយគណៈកម្មម ធិការរបស់អង្គការសហរបជា 
ជាតិទទួលបនទុក (គណៈកម្មម ធិការ CEDAW)។ ការរពួយបារមភ ទំង្ដនោះ រតូវបានដលើកដទបើង្បមនថម និង្
ដដើមបីកំណត់បញ្ញា អាទិភាព មដលបញ្ញា ទំង្ដនោះម្មនដរៀបរាប់ លំអិតដៅកនុង្របាយការណ៍ស្សដម្មល ដធវើដទបើ
ង្ដដ្ឋយ NGO-CEDAW កាលពីមែមីនា ឆ្ន ំ២០១១ កនលង្ ដៅ។ 
 

២. ព័ត៌ម្មនបមនថម ករណីសិកានានា និង្ឯកសារដោង្ជាដរចើន នឹង្រតូវបានបងាា ញ ដៅមុនដពលនន 
សម័យរបជំុដលើកទី៥៦ ននគណៈកម្មម ធិការ CEDAW ដៅមែតុលា ឆ្ន ំ២០១៣ ខាង្មុែ។ 
 

មាក្ា ១ & ២ 
៣. កនុង្ែណៈដពល មដលដយើង្ដធវើការសាវ គមន៍ចំដ ោះការពរងឹ្ង្ចាប់ ដៅកនុង្វស័ិយជាក់លាក់មួយចំនួន 
ដយើង្ម្មនការរពួយបារមភថា (ស្សបជាមួយការបូកសរបុអនុសាសន៍របស់អង្គការសហរបជាជាតិ វាកយែ័
ណឌ ១២) កមពុជាមិនទន់ម្មនការកំណត់និយមន័យអំពី កយននការដរ ើសដអើង្ដៅកនុង្ចាប់ មដល ហ ុមព័ទធ
ទំង្ការដរ ើសដអើង្ដដ្ឋយផ្ទទ ល់ និង្ដដ្ឋយរបដោល ស្សបជាមួយម្មរា១ ននអនុសញ្ញា  CEDAW ដនោះ។ 
 

៤. ដទោះបីម្មនការមកលំអ ដដ្ឋយដផ្ទត តដលើការរតតួពិនិតយជាក់លាក់ដៅដលើសិទធិមនុសសរបស់ស្តសតី និង្ សូច
នាករ មដលបានបដង្កើតដទបើង្ដៅកនុង្វស័ិយមួយចំនួនក៏ដដ្ឋយ ព័ត៌ម្មន និង្សថិតិទំង្ដនោះ ដៅមិនទន់ ម្មន 
ឬម្មនការពិបាកកនុង្ការទទួលបាន។ បញ្ញា ដនោះ រមួបញ្ចូ លទំង្ព័ត៌ម្មនអំពីការកំណត់ថវកិា មដល ទក់ទង្
នឹង្ការបញ្ជ្ញ្ញា បដយនឌ័រ ឬ វស័ិយជាក់លាក់ដៅដលើមផនកដយនឌ័រដនទដទៀត (ការអំណោះអំណាង្ បូកសរបុ
អនុសាសន៍នានារបស់អង្គការសហរបជាជាតិ វាកយែ័ណឌ  ១៤)។ 
មាក្ា ៥ 
 



៥. ថវីតបតិមត ចាប់សតីពីការទប់សាក ត់អំពីហិង្ាកនុង្រគួសារ និង្កិចចការ រជនរង្ដរគោះ ដៅឆ្ន ំ២០០៥ គឺ
ពិតជាជំហានដឆ្ព ោះដៅមុែរបកបដដ្ឋយ វជិាម្មនមួយក៏ដដ្ឋយ មតការអនុវតតន៍ចាប់ដនោះ គឺដៅម្មន ភាពទន់
ដែាយដៅដទបើយ។ ម្មនឧបសគគធំៗចំដ ោះស្តសតី កនុង្ការទទួលបានយុតតិធម៌។ ជាញឹកញាប់ម្មន ការ
ចំណាយថវកិាជាដរចើន (ទំង្ផលូវការ និង្ដរៅផលូវការ) ដដើមបីឲ្យម្មនការដដ្ឋោះស្សាយសំណំុដរឿង្។ ដំដណើ រ 
ការផសោះផាដៅាមមូលដ្ឋា ន ជាដរឿយៗម្មនការដរ ើស ដអើង្ដលើស្តសតីជាមួយសំ ធ មដលបានដ្ឋក់ដដ្ឋយ មិន
រតឹមរតវូ ដដើមបដីអាយគត់បនតការរស់ដៅជាមួយនដគូ មដលដរបើអំដពើហិង្ាដៅដលើអនកទំង្ដនាោះ។ ដទោះបី
ម្មនការវវិឌឈន៍ ែលោះៗក៏ដដ្ឋយមតអរាអំដពើហិង្ា និង្ការទទួលយកនូវភាពហិង្ាដៅមតម្មន ករមិតែពស់។ 
 

៦. ការអនុវតតន៍ចាប់រពហមទណឌ ក៏ដៅម្មនភាពទន់ដែាយដៅដទបើយ ដហើយជនរបរពឹតតិបទដលមើសអំដពើ 
ហិង្ា ដលើដយនឌ័រជាដរចើន រតូវបានដគអនុញ្ញា តឲ្យដដ្ឋោះស្សាយ ដដ្ឋយដធវើការដរៀបចំសំណង្ជារបាក់ តិច
តួចដៅឲ្យជនរង្ដរគោះ ឬ រគួសាររបស់ជនរង្ដរគោះ ដហើយបនាទ ប់មករគួសាររបស់ជនរង្ដរគោះនឹង្ ដក
 កយបណតឹ ង្។ ដៅកនុង្សំណំុដរឿង្ែលោះ តុលាការនឹង្ដលើកមលង្ការដចាទរបកាន់ (និទទណឌ ភាព)។ សំណំុ 
ដរឿង្ចាប់រដំលាភទំនង្ជាម្មនការដកើនដទបើង្ ដដ្ឋយការដកើតម្មនដឡើង្នូវការករណីរដំលាភដ៏រកុគួន មដល 
បានឋរបរពឹតតិដៅដលើ ដកមង្ស្សីមដលសថិតដៅកនុង្វយ័ពី ៣ ដៅ ៤ ឆ្ន ំ។ 
 

មាក្ា ៦ 
 

៧. រដ្ឋា ភិបាល បានសាវ គមន៍នូវកិចចែិតែំរបឹង្មរបង្ដៅដលើការកាត់បនថយការជួញដូរ ដៅកនុង្ការសហការ 
ជាមួយនដគូនានាដៅកនុង្តំបន់ ដដ្ឋយដផ្ទត តដលើការជួញដូរកនុង្ដគលបំណង្ដកង្របវញ័្ច ផលូវដភទ។ ថវីដបើ 
បញ្ញា ដនោះ រតូវបានទទួលសាគ ល់ដៅកនុង្របាយការណ៍របស់រដ្ឋា ភិបាលដៅកាន់គណៈកម្មម ធិការ CEDAW 

(វាកយែ័ណឌ  ១០៣) ក៏ដដ្ឋយ មតការដកង្របវញ័្ច ផលូវដភទដៅបនតដកើតដទបើង្ ដូដចនោះ សូមឲ្យម្មនការបនតរបឹង្ 
មរបង្ដដ្ឋោះស្សាយដអាយកាន់មតខាល ំង្ និង្សូមឲ្យម្មនការផតល់ធនធាននានាមដលចំាបាច់។ បមនថមពីដលើដនោះ 
អនកដធវើចំណាកស្សកុដដើមបីមសវង្រកការងារ ដៅមតងាយរង្ដរគោះខាល ំង្ជាមួយបណាត រកមុហ ុន មដលមចង្បទ 
បញ្ញា នផទកនុង្មិន រតឹមរតវូ ដហើយជាដរឿយៗ ស្តសតី ឬ ដកមង្ស្សី រតូវបានដគដរជើសដរ ើសដចញមកពីតំបន់ជន បទ
រកីរក។ ការរតួតពិនិតយ និង្ការងារដលើមផនកដនោះ គួរមតអនុវតតដអាយកាន់មតរបដសើរដឡើង្នូវចាប់បញ្ាតតិ ដៅ
ាមថាន ក់មូលដ្ឋា ន និង្ថាន ក់ជាតិ ដូដចនោះ តរមវូការធនធាន និង្កិចចរពមដរពៀង្បមនថមដៅថាន ក់តំបន់ គឺម្មន
សារៈសំខាន់ណាស់។ 
 

មាក្ា ៧ 
 

៨. ចំដ ោះចំនួនននស្តសតី មដលកាន់មុែតំមណង្សាធារណៈ បានដកើនដទបើង្ជាបនតបនាទ ប់ មតតួដលែបចចុបបនន 
បងាា ញឱ្យដ ើញពីការបនថយដលបឿន ដៅកនុង្កំដណើ នដនោះ កនុង្ែណៈមដលការតំណាង្ជាទូដៅរបស់ស្តសតីដៅ 
ម្មនករមិតទបខាល ំង្ដៅដទបើយ។ ម្មនការដសនើដឡើង្ថា កូាសរម្មប់ស្តសតីកាន់មុែតំមណង្ដៅករមិត ដផសង្ៗ 



រតូវមតបដង្កើន ដហើយគួរមតម្មនសកមមភាពវជិាម្មនបមនថម ដដើមបីបណតុ ោះបណាត ល និង្ដលើកទឹកចិតត ដល់ដបកខ
ភាពនារ។ី 
 

៩. ចំដ ោះស្តសតីមួយចំនួនមដលម្មនតំមណង្កនុង្ជួររដ្ឋា ភិបាល គឺពួកអនកទំង្ដនាោះ បានជួបរបទោះនូវការ 
ដរ ើសដអើង្ពីឋានៈ តួនាទីដផសង្គន  និង្ដធវើការរពឹំង្ទុកជាង្សហដសវកិជាបុរស។ កិចចរបឹង្មរបង្ជាក់លាក់ 
ដដើមបីតបតនឹង្ការដរ ើសដអើង្ដនោះគឺ ចំាបាច់រតូវដធវើដទបើង្ ដដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទំង្ការអប់រដំល់បុរស និង្ស្តសតី 
រពមទំង្បណាត ញចំរោុះរបស់ស្តសតីដៅរគប់ករមិត។ បណតុំ ដគលការណ៍ និង្ដគលនដោបាយជាក់លាក់អំពី 
ការបដង្កើនការចូលរមួរបស់ស្តសតី និង្ភាពជាអនកដឹកនំារតូវបានដគដសនើឱ្យម្មនដធវើដឡើង្។ 
 

មាក្ា ១០ 
 

១០. ដៅម្មនសមភាពដយនឌ័រ រតឹមករមិតមដតយយសាលា និង្បឋមសិកា ដហើយម្មនការដកើនដទបើង្ ដៅ
ករមិតមធយមសិកា។ វសិមភាពដៅមតម្មន ជាពិដសសដៅកនុង្ការអប់រកំរមិតែពស់ ដហើយម្មន តួដលែ
លំអិតដរចើនដទៀតដលើអាយុ មដលនឹង្រតូវទទួលបានអាហារបូករណ៍។ ដយើង្សូមដសនើដឡើង្ដអាយ ម្មនការ
បដង្កើននូវអាហារបូករណ៍ និង្ការគំរទ (ដូចជា ការផតល់អដនតវាសិកដ្ឋា ន ដដ្ឋយឥតគិតនថលសរម្មប់ ដកមង្ស្សី) 
ដល់ស្តសតីរគប់វយ័ និង្ដដ្ឋយមឡកសរម្មប់ស្តសតីវយ័ចំណាស់។ 
 

១១. ចំនួនសាលាដរៀនបានដកើនដឡើង្ ដទោះបីជាតួដលែទក់ទង្ដៅនឹង្ករមិតរបជាជនម្មនដកើនដឡើង្ 
ដហើយសមតថភាពជារមួកនុង្ការបដង្កើនចំនួនសាលាដរៀន ពិតជាវធិានការដ៏ម្មនសាររបដោជន៍ដរចើន។ ម្មន
ការរពួយបារមភមួយថា សិទធិទទួលបានការអប់រដំៅតំបន់ដ្ឋច់ស្សោលជាដរចើនដៅមតម្មនការលំបាក 
ដហើយលទធភាពមដលអាចទទួលបាន និង្ការផតល់នូវមដធោបាយដធវើដំដណើ រ ដដ្ឋយសុវតថិភាពដៅសាលា 
ដរៀនបានរារាងំ្ដកមង្ស្សីកនុង្ការចូលរមួទទួលយកនូវការអប់រ ំ ដដ្ឋយមិនម្មនសម្មម្មរត។ ដយើង្ក៏សូម ដធវើ
ការដសនើដឡើង្ដអាយម្មនការបដង្កើនចំនួន និង្ការទទួលបាននូវទីកមនលង្សិកាដៅរគប់ករមិត ចាប់ពី មដតត
យយសាលាដៅតំបន់ដ្ឋច់ស្សោល។ សូចនាករ មដលរតូវបានបដង្កើតដឡើង្ និង្រតូវបានរតតួពិនិតយ ដដើមបី
បងាា ញអំពីការរកីចដរមើននូវឱ្កាសទទួលបានការសិកាដៅាមស្សកុ។ 
 

១២. របាក់ដបៀវតសររ៍គបូដរង្ៀនទប បនតដធវើឱ្យគុណភាពននការអប់រមិំនលអ និង្នំាឱ្យម្មនការយកកនរម 
បមនថមពីសិសស។ 
 

មាក្ា ១១ 
 

១៣. ដូចម្មនមចង្ដៅកនុង្ម្មរា៦ សុវតថិភាព ននជនចំណាកស្សកុដដើមបីមសវង្រកការងារ គឺជាការរពយួ 
បារមភមួយ (ជាពិដសសម្មនចំនួនអនកដធវើចំណាកស្សកុភាគដរចើនដៅរបដទសម្ម៉ា ដឡសីុ មដលអនកទំង្ដនាោះ ចំ
ណាកស្សកុដដ្ឋយមិនម្មនការទទួលសាគ ល់ និង្អនុញ្ញា តពីរដ្ឋា ភិបាល។ ម្មនឧទហរណ៍ ននការ រដំលាភ
បំ នជាដរចើន មដលរកដ ើញដដ្ឋយសាថ ប័នសិទធិមនុសស និង្បុគគលិករដ្ឋា ភិបាលមួយចំនួន មដល រតវូបាន
ចាត់ាំង្ដអាយដៅការ រសិទធិជនចំណាកស្សុកទំង្ដនាោះ គឺដៅដតមិនទន់រគប់រគន់ដៅដឡើយ។ ការដធវើ



អនុសសរណៈននការដោគយល់បមនថម ជាមួយនឹង្របដទសដនទដទៀតដៅកនុង្តំបន់ និង្ការចូលរមួពី រកមុ
ហ ុនឯកជន អាចដធវើដអាយកាន់មតរបាកដថា សិទធិមនុសសរបស់ស្តសតីរតវូបានការ រ។  
 

១៤. ែណៈដពល មដលដយើង្សាវ គមន៍ ចំដ ោះការមកលំអចាប់ និង្កិចចការ រស្តសតី ការផ្ទល ស់បតូរបមនថមដទៀត 
គួរមតដធវើដឡើង្ដៅកនុង្វស័ិយមួយចំនួនដដើមបពីរងឹ្ង្ និង្ដធវើដអាយរបដសើរដឡើង្នូវកិចចការ រចំដ ោះ 
លកខែណឌ ននការងារ។ ដដ្ឋយមឡកការពរងឹ្ង្ការអនុវតតន៍លកខែណឌ សុែភាពសុវតថិភាព ដៅាមបណាត  
ដរាង្ចរកដៅម្មនភាពទន់ដែាយដៅដឡើយ មដលដធវើឱ្យម្មនផលប៉ាោះ ល់មិនដសមើរគន មកដលើស្តសតី ដដ្ឋយ 
សារមតចំនួនកមមករជាស្តសតីម្មនដរចើនដលើសលុបដៅកនុង្បណាត ដរាង្ចរកទំង្ដនោះ។ 
 

១៥. ដបើម្មនការឈានដៅរកផតល់សចាច ប័នអនុសញ្ញា ដលែ ១៨១ របស់អង្គការពលកមមអនតរជាតិ (ភាន ក់ងារ 
ការងារ និង្មុែរបរឯកជន) អនុសញ្ញា ដលែ១៨៣ (កិចចគំ រម្មតុភាព) និង្អនុសញ្ញា ដលែ ១៨៩ (កមម
ករបរមីការងារាមផទោះ) និង្អនុសញ្ញា អនតរជាតិសតីពីកិចចការ រពលករចំណាកស្សកុ និង្រកុមរគសួារ 
របស់ពួកដគដនាោះ នឹង្អាចពរងឹ្ង្សិទធិមនុសសរបស់ស្តសតីជាសំខាន់។ សាថ ប័នសិទធិមនុសស និង្សហជីពដមើល 
ដ ើញម្មនករណីរដំលាភសិទធិដៅកនុង្វស័ិយទំង្ដនោះជាញឹកញាប់ (រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានរបកាសផ្ទអ ក 
មួយរយៈការបញ្ាូ នពលករបដរមើការាមផទោះដៅរបដទសម្ម៉ា ដឡសីុ។ ការផ្ទអ កដនោះ មិនបានដដ្ឋោះស្សាយ 
ដហតុការណ៍ មដលពលករបដរមើការាមផទោះមួយចំនួន កំពុង្បានរស់ដៅរបដទសម្ម៉ា ដទបសីុរចួដហើយដនាោះ 
រតូវបានដគបង្ខំ ដអាយបនតកិចចសនោការងារ មដលផទុយពីឆនទៈរបស់ពួកដគ)។ 
 

១៦. ជាលកខណៈរបនពណី ការងារកសិកមម រតូវចាត់ាំង្ថា ជាការងាររបស់បុរស ដបើដទោះបីជាម្មន ការ
ចូលរមួរបស់ស្តសតីម្មនករមិតែពស់ដៅកនុង្ការងារកសិកមម និង្ម្មនស្តសតីជាដរចើន មដលដធវើការងារផទោះដៅ តំបន់
ជនបទដ្ឋច់ស្សោលក៏ដដ្ឋយ។ យុទធសាស្តសតជាក់លាក់ ដដើមបីពរងឹ្ង្ទីផារ ការសរមបសរមួលចូល ទីផារ 
និង្ជំនាញបដចចកដទសសរម្មប់ស្តសតីដៅកនុង្តំបន់ទំង្ដនោះ នឹង្រតូវបានសាវ គមន៍។  
 

មាក្ា ១២ 
 

១៧. របាយការណ៍រដ្ឋា ភិបាលបានទទួលសាគ ល់ការរកីចដរមើនជាដរចើនគួរសម ដៅកនុង្ការមថទំសុែភាព 
ក៏ដូចជា បញ្ញា របឈមមួយចំនួនធំ។ ដសវាមថទំសុែភាពដៅម្មនករមិត ជាពិដសសម្មនដរចើនដៅតំបន់ 
ដ្ឋច់ស្សោល។ ឱ្កាសទទួលបានការមថទំសុែភាពរបឈមនឹង្ឧបសគគមួយចំនួន។ នថលដធវើដំដណើ រដៅ 
កាន់មណឌ លសុែភាព និង្ការយកកនរមដផសង្ៗ ទំង្ផលូវការ រ ឺ ដរៅផលួវការ ជាកាត រារាងំ្ស្តសតីមួយចំនួនមិន 
ឱ្យទទួលបានដសវាមថទំសុែភាពរតឹមរតូវ។ ម្មនគដរម្មង្សមធម៌សុែភាព បានដំដណើ រការដៅកនុង្តំបន់ 
មួយចំនួន ប៉ាុមនតជាធមមាដៅមតពឹង្ដលើទុនមួយចំនួន របស់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ដដើមបដំីដណើ រការឱ្យ 
ម្មនរបសិទធិភាព។ ការផតល់ការដឹកជញ្ាូ ន ដដ្ឋយឥតគិតនថល និង្ដសវាចល័តបមនថម រតូវបានដសនើដឡើង្បាន 
បដង្កើតដចញពីឧទហរណ៍ មដលដជាគជ័យបំផុតកនុង្ការអនុវតតដៅកនុង្តំបន់មួយចំនួន។ ការរតតួពិនិតយ 
មដលម៉ាត់ចត់ និង្មំ្មទំននលទធផលសុែភាពពិតជាម្មនសាររបដោជន៍បមនថមដៅដលើការស្សាវរជាវជា 



ដទៀង្ទត់អំពីសុែភាព និង្របជាសាស្តសត។ របាយការណ៍មដលអាចរកបាន និង្លំអិតដៅដលើគដរម្មង្ សម
ធម៌សុែភាព និង្លទធផលនានា ពិតជាផតល់ទំង្ផលរបដោជន៍ និង្ការមណនំា។   
 

១៨. ដគលនដោបាយសរម្មប់ការមថទំ និង្ការគំរទដល់ស្តសតីវយ័ចំណាស់ រតូវបានដគពិចារណារតឹមត 
ម្មនសារៈសំខាន់ ជាមួយការផ្ទល ស់បតូររបជាសាស្តសត និង្ការបំលាស់ទីដ៏ដរចើនរបស់របជាពលរដា រមួបញ្ចូ ល 
ទំង្ការផតល់ឱ្យ និង្ធនធានសរម្មប់ដសវាមថទំមនុសសចាស់។ 
 

១៩. ការផតល់ដសវាសុែភាព ដៅមតជាការរបឈមជាមួយករណីមួយចំនួន មដលបានរាយការណ៍ពីអនក 
មដលគម នរបាក់ គឺដពលែលោះរតូវបានដគបដិដសធមិនពោបាលឲ្យ។ ម្មនករណីថមីៗមួយ មដលស្តសតីដពញវយ័ 
ម្មន ក់រតវូបានដគទទួលដសវាសមភពមិនរគប់រគន់ ដហើយកូនរបស់គត់បានសរម្មលដៅមកបរ ផលូវរថដភលើង្។ 
ការទទួលែុសរតូវ និង្ការរតតួពិនិតយដសវាសាធារណៈកាន់មតតឹង្រងឹ្ននដសវាសាធារណៈ គឺពិតជារតវូ ការ
ចំាបាច់កនុង្ការអនុវតតវន័ិយដអាយកាន់មតែាប់ែាួន ចំដ ោះការរដំលាភដលើដសចកតីទុកចិតត។ 
 

២០. ការរបាស្ស័យទក់ទង្ និង្ការសហការរវាង្កមមវធីិសុែភាពរបស់ NGO និង្ដសវាសុែភាពដៅមត 
ទន់ដែាយ។ ដយើង្បានដសនើសំុឱ្យរដ្ឋា ភិបាល និង្អង្គការ មដលដធវើការដលើវស័ិយដនោះ យកចិតតទុកដ្ឋក់ ដអា
យកាន់មតខាល ំង្ដលើបញ្ញា ដនោះ និង្បដង្កើតនូវដគលការណ៍មណនំា និង្ដគលនដោបាយនានាឱ្យបាន កាន់មត
ចាស់សរម្មប់កិចចសហការ។ 
 

មាក្ា ១៣ 
 

២១. ទីជនបទ ជាពិដសសតំបន់ទំង្ទាយ មដលម្មនរកុមរបជាពលរដា មដលជាជនជាតិដដើមភាគតិច រស់
ដៅដរចើន បនតរបឈមនឹង្ជដម្មល ោះដ៏ធំ ទក់ទង្ជាមួយនឹង្ដីសមបទនដសដាកិចច (ELCs)។ ដទោះបីម្មន ការ
ផ្ទអ កមិនឲ្យបនតដធវើសមបទនដី មដលរតូវបានរបកាស កាលពីមែឧសភា ឆ្ន ំ២០១២ ក៏ដដ្ឋយ ដៅរតឹម មែធនូ 
ឆ្ន ំ២០១២ ោ៉ាង្តិចណាស់ម្មនដីចំនួន ២.៦៥៧.៤៧០ ហិចា មដលរតូវបានដគដធវើសមបទន ឬបំរងុ្ ទុក
ឱ្យរកុមហ ុនឯកជន ម្មនកំដណើ ន ១៦.៧% ពីឆ្ន ំ២០១១ ។ ថវីដបើរដ្ឋា ភិបាលបានបដង្កើនកមមវធីិកនុង្ការ ផតល់
កមមសិទធិដីធលីោ៉ាង្ដរចើនគួរសមដល់របជាពលរដា មតការផតល់កមមសិទធិដីធលីដៅថាន ក់មូលដ្ឋា ន ដៅមត ដំដណើ រ
ការោ៉ាង្យឺត ដហើយសហគមន៍ជនជាតិដដើមភាគតិចជាដរចើន មដលជាអនកបានដ្ឋក់សំដណើ ដនាោះ បាន
របឈមដដ្ឋយលំបាកណាស់ និង្វវិាទជាមួយអាជាា ធរមូលដ្ឋា នោ៉ាង្ខាល ំង្បំផុត។ ការផតល់ឱ្យដនោះ បានប៉ាោះ
 ល់ដល់ភាពមិនដសមើរគន ដៅដលើស្តសតីាមវធីិមួយចំនួន។ សហគមន៍ដៅមូលដ្ឋា នបានរាយការណ៍ ពីការ
ដកើនដទបើង្នូវអំដពើហិង្ាដៅដលើស្តសតីដដ្ឋយមផអកដលើដយនឌ័រ ក៏កមមកររកុមហ ុនឯកជន មដលបាន រតឹតបតិ
ដសរភីាពកនុង្ការដដើរដហើររបស់ស្តសតីទំង្ដនាោះ។ ជាង្ដនោះដៅដទៀត ការផតល់ប័ណណកមមសិទធិដីធលីបាន បដង្កើននូវ
សំ ធកនុង្ការដបាោះបង់្ដចាលនូវវធីិសាស្តសតរទរទង់្កសិកមមមបបរបនពណី ដហើយជានិចចកាល ដធវើដអាយថយ
ចុោះកិចចសហការ និង្សាមគគីភាពដៅកនុង្សហគមន៍ជនជាតិដដើមភាគតិច រពមទំង្ដធវើដអាយ ម្មនការដកើន
ដទបើង្នូវវសិមភាពផង្មដរ។ 



២២. វវិាទដីធលីដកើនដទបើង្ោ៉ាង្ខាល ំង្ដៅកនុង្ឆ្ន ំ២០១២ មដលភាគដរចើនស្តសតីមដលមតង្មតឈរដៅជួរមុែកនុង្ 
ការដធវើការតវា៉ា និង្ទទួលរង្ការរដំលាភបំ ន និង្ការចាប់ដ្ឋក់ពនធនាគរ ស្សបដពលជាមួយនឹង្ការបាត់ 
បង់្ដីធលី និង្ជីវភាពរស់ដៅ។ 

 

បញ្ញា ពផេងៗ 
២៣. ថវីតបិត មដលសាថ នភាពរបស់ស្តសតីពិការ និង្ស្តសតីជនជាតិដដើមភាគតិច រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លដៅកនុង្ 
របាយការណ៍លំអិតមួយរបស់រដ្ឋា ភិបាល ប៉ាុមនតបញ្ញា ទំង្ដនោះ ដៅមតមិនបានបងាា ញដឡើង្ដៅកនុង្តំបន់ 
មួយចំនួន។ វាជួយឱ្យុដយើង្ដមើលដ ើញនូវព័ត៌ម្មនដរចើន ជាពិដសសទក់ទង្នឹង្ការអប់រ ំ ការងារ និង្ការ 
មថទំសុែភាព មដលជាការដឆលើយតបដៅនឹង្ការដសចកតីផតល់មតិ ចំនុចទី៣៦ (អនុសាសន៍របស់ គណៈកម្មម
ធិការរបស់អង្គការសហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW) រពមទំង្ទក់ទង្ផង្មដរដៅនឹង្ អំដពើហិង្ាដលើ
ដយនឌ័រ ការចូលរមួកនុង្វស័ិយនដោបាយ និង្ការមដលអាចទទួលបាននូវរគឹោះសាថ ន សាធារណៈ (ឧ. សារ
មនទីរ បណាណ ល័យ....)។ 
 

 

 


