
 

   
 
 

 
សម្រាបទ់វិាសិទធនិារអីន្តរជាត ិថ្ងៃអង្គា រ ទ៨ី ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

អនកជាំនាញការ អ.ស.ប ជម្រមញុឲ្យគោរពសិទធសិ្តសតីជន្បទ ទទួលស្គា ល់តួនាទីដស៏ាំខាន្រ់បស់
ពកួគេ កនុងការអភវិឌ្ឍន្ ៍និ្ងការកាតប់ន្ថយភាពម្រកីម្រក  

 
ទីម្រកុងហ្ុ៊ឺខែវ (៤ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦) - គៅមុន្ទិវាសិទធិនារអីន្តរជាតិ ថ្ងៃអង្គា រ ទី៨ ខែមីនា េែៈកាា ធិការ
ទទួលបន្ទុ កការលុបបាំបាតរ់ាល់ទម្រមងថ់្ន្ការគរ ើសគអើងម្របឆ្ាំងនឹ្ងស្តសតី គភទ (សីុ ដ) អាំពាវនាវឲ្យាន្ការគតត តគលើ
ស្តសតី និ្ងកុារជីន្បទ និ្ងការអនុ្វតតន្ា៍ន្ម្របសិទធភាពនូ្វគោលគៅអភិវឌ្ឍន្ម៍្របកបគោយនិ្រន្តរភាព (SDGs) ខដល
កនុ ងគនាោះភាេគម្ររើន្និ្យាយអាំពីស្គថ ន្ភាពស្តសតីជន្បទ។ េែៈកាា ធិការគន្ោះ ខដលឃ្ល ាំគមើលការអនុ្វតតន្រ៍បស់រដឋ 
ភាេីថ្ន្អនុ្សញ្ញា សតី ពីការលុបបាំបាតក់ារគរ ើសគអើងម្របឆ្ាំងនឹ្ងស្តសតី គភទ បាន្សងកតធ់ៃន្ពី់តម្រមូវការកនុ ងការការពារនិ្ង
ការគលើកសទួយសិទធិស្តសតី និ្ងកុារជីន្បទ អនុ្គោមតាមាម្រតា១៤ ថ្ន្អនុ្សញ្ញា គន្ោះ និ្ងម្រសបតាមអនុ្ស្គសន្៍
ទូគៅគលែ ៣៤ ខដលេែៈកាា ធិការគន្ោះ គទើបខតបាន្អនុ្មត័សតី ពីសិទធិស្តសតីជន្បទ។”* ៖ 
 

“ស្តសតីជន្បទ ាន្មយួភាេបនួ្ថ្ន្រាំន្ួន្ម្របជាជន្សរបុថ្ន្ពភិពគោក េ៊ឺជាស្តសតីខដលរស់គៅតាមជន្បទ។ សន្និសីទ 
អ.ស.ប ជាគម្ររើន្ បាន្ទទួលស្គា ល់ការរមួរាំខែកដស៏ាំខាន្រ់បស់ពួកគេដល់ការអភវិឌ្ឍជន្បទ គសបៀងអាហារ ន្ិង
អាហារបូតថមភ ម្រពមទាំងការកាតប់ន្ថយភាពម្រកីម្រក។ គទោះជាដូគ ន្ ោះកតី ពកួគេបន្តជួបម្របទោះបញ្ញា ម្របឈមជាគម្ររើន្ រាប់
ទាំងរបាាំងដរ៏ងឹរសុន្ិងជាម្របពន័្ធ ដល់ការអនុ្វតតន្សិ៍ទធិស្តសតីឲ្យបាន្គពញគលញ។ 
 

គៅម្របគទសជាគម្ររើន្ តម្រមូវការជាកោ់ករ់បស់ស្តសតី មនិ្ម្រតូវបាន្គោោះម្រស្គយម្រតឹមម្រតូវកនុងរាប ់គោលន្គយាបាយ 
ងវកិាជាត ិន្ិងងវកិាថ្នន កម់ូលោឋ ន្គ ើយ។ ពួកគេគៅខតម្រតូវបាន្តតគ់រញពីភាពជាអនកដឹកនាាំ ន្ិងមុែតាំខែងគធវើ
ការសគម្រមរគៅម្រេបក់ម្រមតិ ខដលបាន្រងផលប ោះពាល់មនិ្សាាម្រត គោយស្គរខតផនតេ់ាំន្ិតអវជិជាន្ អាំគពើហិងា
ខផែកគលើគយន្ឌ្រ័ ន្ិងការទទលួបាន្មនិ្ម្រេបម់្រោន្នូ់្វធន្ធាន្ន្ិងគសវាសងាមជាមូលោឋ ន្។ 
 

រាំគពាោះស្គថ ន្ភាពពិគសសរបស់ស្តសតី ន្ិងកុារជីន្បទ េែៈកាា ធិការគន្ោះ ជម្រមុញឲ្យសហេមន្អ៍ន្តរជាតិ រមួទាំង 
រោឋ ភបិាលនានា គធវើឲ្យម្របាកដ តាមរយៈការផតល់សិទធិអាំណារឲ្យពួកគេ កនុងរាំគណាមគនាោះាន្៖ 

 



-    ការអនុ្មត័ម្រកបែែ័ឌ េតយុិតតិខដលមនិ្គរ ើសគអើង ន្ិងការផតល់ភាពង្គយម្រសួល ន្ិងលទធភាពសមរមយដល់ស្តសតី
ជន្បទកនុងការខសវងរកយុតតិធម ៌ 
 

-    ការលុបបាំបាតរ់ាល់ទម្រមងថ់្ន្ការគរ ើសគអើងម្របឆ្ាំងន្ឹងស្តសតីជន្បទ គោយគតត តគលើតម្រមូវការពិគសសរបស់ម្រកុម
ស្តសតីបាតប់ងឱ់កាសន្ងិខដលគេមនិ្សូវយករតិតទុកោកេ់ិតេូ 

 

-    ការបគងកើតបរយិាកាសអាំគណាយផល តាមរយៈវធិាន្ការពិគសសបគណាដ ោះអាសន្ន រាបប់ញ្ចូ លទាំងកមាវធិ ីន្ងិ
គោលន្គយាបាយខដលាន្គោលគៅគលើកកមពស់លកខែែឌ គសដឋកិរចន្ិងសងាមរបស់ស្តសតីជន្បទ 
 

-    ការលុបបាំបាតផ់នតេ់ាំន្ិតអវជិជាន្ ទាំគន្ៀមទាល បន់្ិងការអនុ្វតតន្ខ៍ដលគម្រោោះថ្នន ក ់រាបប់ញ្ចូ លទាំងកុារ ន្ិង
អាពាហ៍ពិពាហ៍គោយបងខាំ ការកាតអ់វយវៈគភទរបស់ស្តសតី ន្ិងរាបខ់ដលគរ ើសគអើង ន្ងិទាំគន្ៀមទាំោបស់តីពីការ 
ទទួលមរតក 
 

-    ការបង្គក ររាល់ទម្រមងថ់្ន្អាំគពើហិងាម្របឆ្ាំងន្ឹងស្តសតីគភទ រមួទាំង អាំគពើហិងាកនុងម្រេសួ្គរ ការជួញដូរស្តសតី ន្ិង
ការង្គរគោយបងខាំ 
 

- ការរូលរមួម្របកបគោយអតថន្យ័ កនុងជីវភាពន្គយាបាយ ន្ងិជីវភាពស្គធារែៈគៅម្រេបក់ម្រមតិ  
 

-    ការអនុ្មត័គោលន្គយាបាយពាកព់ន័្ធ ន្ងិររនាសមពន័្ធស្គថ បន័្ សម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ិងការរកីរគម្រមើន្គពញ
គលញរបស់ស្តសតីជន្បទ  
 

- លទធភាពទទួលបាន្ការអបរ់ ាំ សាភ រៈបរកិាខ  ន្ិងគសវាោាំពារសុែភាព ខដលាន្េុែភាពន្ិងាន្តាំថ្លសម
រមយ កាោនុ្វតតភាពការង្គរ លាំគៅោឋ ន្សមរមយ ទឹកស្គែ តសម្រាបទ់ទួលទន្ ន្ងិអនាមយ័ លទធភាពទទួល
បាន្ដីធល ីន្ងិឥែទន្ បគរចកវទិាងាីៗ រមួទាំងបគរចកវទិាពត័ា៌ន្ ន្ងិេមនាេមន្ ៍ 
  

-    ការបង្គក រទបស់្គក តស់្តសតីជន្បទពីផលវបិាកអវជិជាន្ ពកីារទទួលបាន្ ឬការទិញដ ីតាមរយៈម្រកុមហ ុន្ជាតិ ន្ងិ
ម្រកុមហ ុន្ពហុជាតិ ន្ិងឬ ម្របគទសបរគទសគផ្ងៗ ម្រពមទាំងគោយស្គរឧសាហកមាន្សិារែ ន្ិងេគម្រាង
ខាន តធាំ  ន្ិង 
 

-    ការការពារ ន្ិងសន្តិសុែរបស់ស្តសតី ន្ិងកុារជីន្បទ កនុងបរបិទរមួថ្ន្គម្រោោះមហន្តរាយខដលគកើន្គ ើង ជាប់
ទកទ់ងន្ងឹបាំោស់បតូរអាកាសធាតុ ម្រពមទាំងវបិតតដិថ្ទគផ្ងគទៀត រមួទាំងមហន្ដរាយខដលមនុ្ស្ជាអនក
បគងកើតគ ើង។ 
 



េែៈកាា ធិការគជឿជាកថ់្ន ការគោោះម្រស្គយស្គថ ន្ភាពស្តសតីជន្បទ ន្ឹងរមួរាំខែកដល់ការអភវិឌ្ឍសងាម ការពម្រងឹង
បទោឋ ន្ន្ងិសតងោ់រសិទិធមនុ្ស្ ម្រពមទាំងការគធវើឲ្យសគម្រមរគោលគៅទាំងឡាយខដលបាន្អនុ្មត័យល់ម្រពម
គោយសហេមន្អ៍ន្តរជាត។ិ” 
 

     រប ់
 

* ទញយកអនុ្ស្គសន្ទូ៍គៅគលែ ៣៤ សតីពីសិទធិស្តសតីជន្បទ៖ 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED
AW_GEC_7933_E.pdf 
 

សម្រាបស់ាំគែើ ពត័ា៌ន្ន្ិងម្របពន័្ធផ្ពវផាយបខន្ថម សូមទកទ់ងមក លីហ្ ម្រសូខស្លល (Liz Throssell) តាម 
រយៈទូរស័ពទគលែ +៤១ (0) ២២ ៩១៧ ៩៤៦៦/ +៤១ ៧៩ ៧៥២ ០៤៨៨ ឬអុីខម ល 
ethrossell@ohchr.org 
 
 

សវតា  
 

សីុ ដ ាន្សាសភាពអនកជាំនាញការសិទធិមនុ្ស្ឯករាជយរាំន្ួន្ ២៣ របូ ខដលគម្រជើសគរ ើសមកពីជុាំវញិពភិព 
គោក។ ពួកគេបគម្រមើការកនុងសមតថភាពរបស់ែលួន្តទ ល់ ន្ងិមនិ្តាំណាងឲ្យរដឋភាេីណាមយួគ ើយ។ គសរកតី
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