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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួេតពីីស្រេត ីនងិការស ោះសនោ ត 
 

យោងតាមការប្រកាសលទ្ធផលនៃការយ ោះយនោ តយប្រើសយរ ើសប្រុមប្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់ កាលពីនងៃទ្៤ី ខែមងិ នា នោ ុំ២០១៧ 
យោយគណៈរម្មា ធិការជាតយិរៀរចុំការយ ោះយនោ តមរ យយើងែ្ ុំយឃើញថាចុំៃួៃស្រសតីជាតុំណាងប្រុមប្រឹរា ឃ ុំ សង្កា តម់្មៃការងយច ោះ 
រៃតិច ចុំៃួៃ ១% យរើយធៀរយៅៃឹងលទ្ធផលនៃការយ ោះយនោ តកាលពីនោ ុំ២០១២ រៃលងយៅ ។ 
 

យៅរោ ងនោ ុំ ២០១២ ម្មៃស្រសតីជារយ់នោ តចុំៃៃួ ២០៣៨ នារ ់ រោ ងចុំយណាម ១១៤៥៩ អាសៃៈ ប្រុមប្រឹរាឃ ុំ គឹយសាើៃងឹ 
១៧.៧៨% ។ យៅរោ ងការយ ោះយនោ តនោ ុំ ២០១៧ យៃោះ ស្រសតីជារយ់នោ តម្មៃចុំៃួៃ ១៩៤០ នារ ់ រោ ងចុំៃួៃ ១១,៥៧២ ឃ ុំ 
ខែលយសាើៃឹង ១៦.៧៦% ។ តាមរយៈលទ្ធផលយៃោះ ៃរង្កា ញថា រោា ភ ិលមៃិប្តឹមខតមៃិ ៃទ្ទ្ួលយជាគរយ័យៅតាម 
យោលយៅខែល ៃោរយ់ចញរោ ងការរយងាើៃការចូលរមួររស់ស្រសតីរោ ងតួនាទ្ែីឹរនាុំរ  យណាណ ោះយទ្ ខតខងមទុំងយែើរងយយប្កាយរៃតិច
យៅវញិ ។  

ខផៃការយ ទ្ធសាស្រសតជាតរិយៈយពល ៥នោ ុំយែើមបយីនព ោះយៅររការសយប្មច ៃៃូវសមភាពយយៃឌរ័  ៃរុំណតយ់ោលយៅរោ ង 
ការរយងាើៃចុំៃួៃប្រមុប្រឹរាឃ ុំ សង្កា តជ់ាស្រសតីឱ្យយ ៃ ២៥ % យៅប្តឹមនោ ុំ ២០១៨ ។ គណៈរម្មា ធិការនៃអងគការសហ- 
ប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរៃទ រ ស ីែ (CEDAW)  ៃរញ្ជា រម់តងយហើយមតងយទ្ៀតថាវធិាៃការពិយសសរយណាត ោះអាសៃោ (ម្មប្តាទ្ី៤ នៃ 
អៃ សញ្ជា ស ីែ) យែើមបយីលើររមពស់ស្រសតីចូលរមួរោ ងវស័ិយៃយោ យ គឺម្មៃភាពចុំ ចរ់ោ ងការរុំយពញៃូវកាតពវរិចចររស់រែាយៅ 
យប្កាមអៃ សញ្ជា ស ីែ ៃិងសយប្មច ៃៃូវសមភាពយយៃឌរ័ រោ ងវស័ិយៃយោ យ ។  
 

ែណៈនៃការែរខាៃទុំងវធិាៃការខាងផលូវចារ ់ទុំងរប្មញុគណររសៃយោ យឱ្យចតអ់តថិភាពយៅរោ ងការយលើររមពស់ 
ស្រសតីយៅរោ ងវស័ិយៃយោ យ ឫចតវ់ធិាៃការជាវរិាម្មៃរោ ងការយលើររមពស់ស្រសតី ប្ពោះរាជាណាចប្ររមព ជាមៃិទៃ ់ៃទ្ទ្ួល 
យជាគរយ័យៅតាមយោលយៅខែល ៃរុំណតយ់ៅយ ើយ ។  
 

យយើងែ្ ុំសូមសាវ គមៃៃូ៍វវធិាៃការររស់រាររោា ភ ិលរមព ជារោ ងការខតងតាុំងៃូវស្រសតីជាយលើរែុំរូងរោ ងម ែតុំខណងជា 
អភ ិលយែតត ។ យយើងរស៏ាទ្រផងខែរចុំយ ោះការខតងតាុំងស្រសតីជាអភ ិលរងរៃលងមរយៅទូ្ទុំង ២៥ យែតតប្រុង ។ ខតយទោះរ ី
ជាោ ងណារយ៏ោយ ការខែលម្មៃស្រសតីខតម្មោ រគ់តរ់ោ ងចុំយណាម២៥ យែតត ប្រុង (៤%) គឺមៃិទៃប់្គរប់្ោៃយ់ៅយ ើយយទ្ ។ យយើង 
សងសមឹថាៃឹងម្មៃការខតងតាុំងរខៃថមយទ្ៀត យែើមបយីអាយចុំៃៃួស្រសតីខែលជាអភ ិលយែតតយរើៃរហូតែល់សយប្មច យោលយៅ ៣០%  
( យោលយៅខែលោរយ់ចញយៅរោ ងខផៃការនាររីតៃៈ សប្ម្មរស់្រសតីខែល ៃយប្រើសយរ ើសឱ្យកាៃម់ ែតុំខណង ) ។   
 

យយើងែ្ ុំសូមសុំណូមពរ ៃិងសងឃមឹថាៃឹងម្មៃការអៃ មតថៃូ័វវធិាៃការពិយសសរយណាត ោះអាសៃោ ែូចជាតាមរយៈប្រពៃ័ធ 
រូតា ការរប្មុងទ្ រៃូវម ែតុំខណង ឫប្រពៃ័ធនល ស់នៃរញ្ា ីយររខរៃ រវាងយររខរៃរ រស ៃងិស្រសតី យោយោរស់្រសតីយៅរួរយលើរងអស់ចុំៃៃួ 
៥០% នៃរញ្ា ីយររខរៃររស់គណររសៃយោ យៃីមយួៗ ៃិងោរស់្រសតីយៅរោ ងយលែយរៀងទ្ី ២ នៃរញ្ា ីយររខរៃែនទ្យទ្ៀត ។ ការយធវើ 
ខររយៃោះៃងឹអាចនាុំឱ្យរាររោា ភ ិល សយប្មច ៃតាមយោលយៅរុំណតរ់ោ ងការរយងាើៃចុំៃួៃស្រសតីរោ ងម ែតុំខណងយៅរោ ងនោ ុំ 
២០១៨។  
 

 

១. គណៈរម្មា ធិការនៃអងគការមៃិខមៃរោា ភ ិលរមព ជាយែើមបអីៃ សញ្ជា  ស ីែ (NGO-CEDAW) 

២. សហពៃធស័ហរីពរមាររចុំណីអារហារ ៃងិយសវារមារមព ជា (CFSWF) 

៣. អងគការ យយៃឌរ័ ៃងិអភវិឌឍៃយ៍ែើមបរីមព ជា (GADC)  

៤.មរឈមណឌ លសិទ្ធិមៃ សសយែើយមាោះប្រពៃ័ធផសពវផាយឯររារយ  (CCIM)  
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៥. សម្មគមវចិិប្តសិលបោះ(FAA) 

៦. គណៈរម្មា ធិការអពាប្រិតយ យែើមបកីារយ ោះយនោ តយោយយសរ ីៃិងប្តមឹប្តវវយៅរមព ជា ( NICFEC)  

៧. អងគការអភវិឌឍៃស៍្រសតីរមព ជា (CWDA)  

៨. អងគការសមពៃ័ធខែាររុំយរឿៃយែើមបកីារ រសិទ្ធិមៃ សស (LICADHO)  

៩. អងគការរុំលាស់រតូរជាវរិាម្មៃ ( PCC)  

១០. សម្មគមប្រជាធរិយតយយឯររារយនៃយសែារិចចយប្ៅប្រពៃ័ធ ( IDEA)  

១១.សម្មគមអោរយធវើការង្ករតាមផទោះរមព ជា ( ACDW) 

១២. សម្មគមឥស្រៃទយទ្វ ី(IDA) 

១៣. អងគការចយប្មើៃស្រសតី ( WFP)  

១៤.សម្មគមយ វរៃរមព ជា ( CYN) 

១៥. មណឌ លពត៌ម្មៃស្រសតីរមព ជា(WMC) 

១៦. សមពៃ័ធសហគមរសិរររមព ជា ( CCFC) 

១៧. អងគការសហប្រតិរតតិការយែើមបសី្រសតី ៃងិអភវិឌឍៃ ៍(KWCD)  

១៨. អងគការអារ ណរោះ (ARO) 

១៩. សម្មគមប្គសួារ ៃិងអភវិឌឍៃរ៍សិរមារមព ជា (FADC) 

២០. រណាត ញយយៃឌរ័ ៃិងអភវិឌឍៃ ៍(GADNet) 

២១. សម្មគមអភវិឌឍៃរ៍សិររខែារ (KFDA) 

២២. សម្មគមចយប្មើៃជាត ិ(NAPA) 

២៣. រណាត ញរមាររតាមផទោះរមព ជា (CDWN)  

២៤. គណៈរម្មា ធិការស្រសតីរមព ជា ( CAMBOW) 

២៥. អងគការរុំៃួយចារែ់ល់រ ម្មរ ៃិងស្រសតី ( LSCW) 

២៦. អងគការពៃលឺរមព ជា ( SC) 

២៧. មរឈមណឌ លរមព ជាយែើមបកីារ រសិទ្ធិរ ម្មរ (CCPCR)  

២៨. អងគការ អមរា (AMARA) 

២៩. អងគការរមព ជាអររ់ ុំ ៃងិខងទុំរុំងឺយអែស៍ (CHEC) 

៣០. សមពៃធស័ហីពរមព ជា (CATU)  

សប្ម្មរព់ត៌ម្មៃរខៃថមសូមទរទ់្ងមរកាៃ៖់ 

អោរប្សី រមឹ ចៃន់ាង អគគយលខាធិការ នៃ NGO-CEDAW តាមរយោះយលែ ០១២ ៦៦៨ ៨៥៣ 

រញ្ជា  យអង ចៃឌ់ី អោរសប្មរសប្មួលរណាត ញ GADNet តាមរយោះយលែ ០១០ ២៧០ ០០០ 


