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ឧបសម្ព័ន្ធ ក

ការតស៊មូតិដ�ើម្ បីសទិ្ិសស្បី
ដោយដ្រើ្រាសច់្បារ់អន្រជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាត(ិUN) ជាទបី្រមូលផ្ត ុំសសទើរប្រ្ររ់ដ្ឋា ភបិាលទាុំងអស់សៅសលើពភិពសោកសបរា្រក់ារពិភាកសាពី ្រញ្ហា   

សដ្ះបរាយ     ជសរាល ះនងិ្រសងកើតសន្សិញ្ញា សផសេងៗ្រសបមើដល់សតខតរាលភាពមនតសសេសោក។ សសចក្ីប្រកាសជាសកលស្ីពី សិទ្ិ 

មនតសសេ     ដដលអនតមត័សដ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសៅក្តងឆ្្ុំ១៩៤៨ ដចងថា “មនតសសេទាុំងអស់សកើតមករានសសរភីាព នងិ រាន    

សិទ្ិ   នងិសសចក្ីថ្ល្ ្ូរសសមើៗគ្្”។ រាបរា២៥ ប្រកាសថាមនតសសេប្រ្ររ់ូ្ររានសិទ្ទិទលួបានការដ្ទាុំសតខភាព និងសសវា សង្គមកចិ្ច   

ចាុំបាច ់ សផសេងៗសទៀត។ អង្គការសហប្រជាជាតិបាន្រសងកើតកចិ្ចបពមសបពៀងដថទសទៀតជាសបចើនដដលស្្ត សុំខានស់លើ សិទ្សិស្ី នងិ 

ពបងកី  ្រដនថែមនូវអ្ីដដលរានសៅក្តងសោះ។ សៅសពលខលះ កចិ្ចបពមសបពៀងទាុំងសនះបតរូវបានសៅថា អនតសញ្ញា  សន្សិញ្ញា  កចិ្ចសនយា 

លិខតូិ្រករណ៍ ឬកចិ្ចបពមសបពៀង សហើយរាល់ឯករារទាុំងអស់សនះដចងនូវសរឿងរា៉ា វដតមយួដូចគ្្្ឺរ៖ កុំណត ់នូវសិទ្ោិោ ដដល សស្ី 

ប្រ្ររូ់្របតរូវរាន សដ្យដផអែកសលើចបា្រអ់ន្រជាតិ។

នាងម៉ា ឡាឡា ជំរុញសមជិកអង្គការសហបបជាជាតិល�ើកកមស្់សិទ្ធិអប់រំ

សៅអាយត១១ឆ្្ុំ ោងរា៉ា ឡាឡា (Malala Yousafzai) បានកាល យជាសកមមជនអ្ររ់ ុំរ្ាកស់ៅសពលដដលោងបាន 

ទាកទ់ាញ ការចា្រអ់ារមមណ៍សៅសលើរាថែ នភាពរ្រស់សកមងបសីសៅភា្រពាយព័្យថនប្រសទសបា៉ា ្ររីាថែ ន។ សៅសពលដដលសកមងបសីបតរូវ

បានហាមឃាតម់និឲ្យចូលសរៀនសៅក្តងតុំ្រនរ់្រស់ោង ោងកប៏ានចា្រស់ផ្ើមសរសសរ្រលតកសរៀ្ររា្រអ់ុំពកីារសរ ើសសអើងដដលោងនិង

សស្ីវយ័សកមងដថទសទៀងកុំពតងជ្ួរប្រទះ។ ្រោទ ្រព់រីានការបាញ់ប្រហារមកសលើរូ្រោង (សដ្យរារកចិ្ចខតិខុំប្ររឹងដប្រងរ្រស់ោង) 

ការខរឹងសមបាជារាធារណៈបាន្រស ឆ្ះឲ្យរានជាយតទ្ោការអន្រជាតិមយួដរឹកោុំសដ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសដើម្ទីាមទារ ឲ្យ 

រានការទទលួរា្គ ល់នូវសិទ្ទិទលួបានការអ្ររ់ ុំរ្រស់កតរារប្រ្ររ់ូ្រ ដដលបតរូវបានធាោសៅក្តងរាបរា២៦ ថនសសចក្ីប្រកាសជា

សកលស្ីពសិីទ្មិនតសសេ។ ្រោទ ្រព់ជីាសះសស្ើយពរី្រសួ ោងរា៉ា ឡាឡាបាន្រន្ការតសូ៊មតិ សហើយសៅក្តងឆ្្ុំ២០១៤ ោងក៏

បានកាល យជា្រត្រ្គលវយ័សកមង្រុំផតតដដលទទលួបានពានរង្្នណូ់ដ្រលសន្ភិាព។

ទោះបីជាអ្នកមានសម ប្ុរពណ៌អី្កទ៏ោយ និយាយ 

ភាសាអី្កទ៏ោយ ប្រតបិត្សិាសនាអី្កទ៏ោយ 

ទយើង   ោងំអសគ់្្ន គរួទទលួសាគា លគ់្្ន ទៅវញិទៅមក 

ថាទយើងសបុទ ្ធតតជាមនបុស្សដចូគ្្ន ។ ទយើង គរួ ទគ្រព  

គ្្ន ទៅវញិទៅមក ទ�ើយទយើងោងំអសគ់្្ន គរួ តស៊ ូ

ទដើម្សិីទ ្ធរិបសទ់យើង ទដើម្សិីទ ្ធរិបសក់បុមារ ទដើម្សិីទ ្ធ ិ

របស ់ប ស្ី ទ�ើយនិងទដើម្សិីទ ្ធរិបស ់មនបុស្សបគបរ់បូ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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កចិ្្្ច ្រមដ្្រៀងសទិ្មិនសុ្សអនរ្ជាតិ
ចបា្រអ់នរ្ជាតិសលើកកម្ពស់សមភាពរវាង្រតរស នងិសសី្។ ការណ៍សនះករ៏មួ្រ ្្ចូ លទាុំងសិទ្រិ្រស់សសី្នងិសកមងបសីក្តងការ សបជើសសរ ើស 

សដ្យសម័ប្រចិត្ ថាសតើ្រួរសរៀ្រការឬរានកូនដដរឬសទ នងិសិទ្ទិទលួបានការដ្ទាុំសតខភាព្រនពូ្ជប្រក្រសដ្យ្រតណភាពដដល 

អនតញ្ញា ត ឲ្យពកួស្រអាចប្រ្រប់្រងសលើរាងកាយ ទ្ ល់រ្រស់ ពកួស្រ ផងដដរ។ សៅសពលដដលសស្ីនងិសកមងបសីបតរូវបាន្រដសិសធមនិ 

ផល់្នូវសិទ្ទិាុំងសនះ ពកួស្រអាចសប្រើបបាស់កិច្ចបពមសបពៀងអន្រជាតិោោសដើម្ទីាកទ់ាញចុំណា្រអ់ារមមណ៍សៅក្តងការតសូ៊រ្រស់ 

ពកួស្រ ពបងរឹងការ តសូ៊មតិសៅក្តងតតោការយតតិ្ធម ៌និងដ្កស់រា្ព ធសលើរដ្ឋា ភបិាល ។ ការអ្ររ់ ុំអុំពសិីទិ្សស្ីដដលធាោសដ្យចបា្រ់

អនរ្ជាតិ អាចគ្ុំបទនងិសលើកទរឹកចិត្ដល់យតទោ្ការក្តងតុំ្រនន់ងិថ្ាកជ់ាតិ សដើម្កីារពារសិទ្សិសី្។

ខាងសបកាមសនះ្ឺរជាកចិ្ចបពមសបពៀងអន្រជាតិសុំខាន់ៗ ស្ីពសិីទ្សិស្ីដដលទទលួរា្គ ល់ទុំោកទ់ុំនងរវាងសតខភាព្រនពូ្ជ និង 

សិទ្មិនតសសេ ៖

អនតសញ្ញា ស្ីពកីារល្រ្់រុំបាតរ់ាល់ទបមងថ់នការសរ ើសសអើងប្រឆ្ុំងនរឹងសស្ីសភទ (CEDAW) ដដលបតរូវបានអនតមត័សៅក្តង 

ឆ្្ុំ១៩៧៩ តបមរូវឲ្យរដ្ឋា ភបិាលថ្ាកជ់ាតិចាត ់“រាល់វធិានការសមបស្រទាុំងឡាយ រមួទាុំងការសធ្ើចបា្រផ់ងដដរ” សដើម្ធីាោថាសស្ី 

“ទទលួបានសិទ្មិនតសសេ និងសសរភីាពជាមលូដ្ឋា ន” សដ្យដផអែកសលើមលូដ្ឋា នសមភាពជាមយួ្រតរស។ រាបរា១២ដចងថា រដឋាភា្រី 

បតរូវ ធាោថាសស្ីទទលួបានសសវាដ្ទាុំសតខភាព និងដផនការប្ររួរារសដ្យសសមើភាព បពមទាុំងអាហារូ្រតថែម្ភ និងការដ្ទាុំ សតខភាព 

ប្រ្រប់គ្ន ់ក្តងអុំឡតងនងិសបកាយសពលរានថផទសពាះ និងសបរាលកូន។ សបរា្រព់ត័រ៌ាន្រដនថែមអុំពរីស្រៀ្រសប្រើបបាស់ អនតសញ្ញា  

CEDAW សូមសមើលទុំពរ័ 302។

សសចក្ីប្រកាស នងិកមមវធិសីកមមភាពទីបករុងដវ្យន ដដលអនតមត័សៅក្តងឆ្្ុំ១៩៩៣ បានជុំរតញ “ការល្រ្់រុំបាតហ់ងិសាសលើ សស្ីសភទ  

សៅក្តងជវីតិរាធារណៈនងិឯកជន, ការល្រ្់រុំបាតភ់ាពលសមអែៀងដផក្សយនឌរ័សៅក្តងការផល់្យតត្ធិម,៌ និងការល្រ្់រុំបាត ់រាល់ 

ជសរាល ះដដលអាចសកើតសឡើងរវាងសិទ្សិស្ី នងិឥទ្ពិលដស៏បគ្ះថ្ាកថ់នការអនតវត្ដ្រ្រប្រថពណីឬទរាល ្រម់យួចុំននួ ្រតសរនចិឆយ័ ដផក្ 

វ្រ្ធម ៌និងភាពបជរុលនិយមដផក្រាសោ”។

សសចក្ីប្រកាសស្ីពកីារល្រ្់រុំបាតហ់ងិសាប្រឆ្ុំងនរឹងសស្ីសភទ ដដលអនតមត័សៅក្តងឆ្្ុំ១៩៩៣ កុំណតន់យិមនយ័ហងិសា សលើសស្ីថា 

ជា “សកមមភាពហងិសាដផអែកសលើសយនឌរ័ ដដល្រងក ឬអាច្រងកឲ្យរានសបគ្ះថ្ាក ់ឬការរងសបគ្ះដផក្រាងកាយ ផលូវសភទ ឬផលូវចតិ្ 

ចុំសពាះសស្ី រមួ្រ ្្ចូ លទាុំងការ្រុំរាមកុំដហងថនសកមមភាពទាុំងសនះ ការ្រង្តិ្រង្ុំ ឬការដកហូតសសរភីាពរាមអុំសពើចត្ិ មនិថាសកើត

រានសឡើងសៅក្តងជវីតិរាធារណៈ ឬឯកជនសឡើយ”។

កមមវធិសីកមមភាព ICPD  ដដលអនតមត័សៅក្តងឆ្្ុំ១៩៩៤ បានកុំណតស់ឡើងវញិនូវសគ្លសៅសតខភាពរ្រស់សស្ីសដើម្រីមួ្រ ្្ចូ ល 

ផងដដរនូវសិទ្ទិទលួបានជាសកលនូវសសវាសតខភាព្រន្ពូជនិងដផនការប្ររួរារ សសវាអ្ររ់ ុំសបរា្រស់ស្ីនងិសកមងបសីប្រ្ររ់ូ្រ នងិការ

្រង្ក រមរណភាពមនិចាុំបាចរ់្រស់សស្ីនងិកតរារ។

កមមវធិសីកមមភាពទីបករុងស្រ៉ាកាុំង ដដលអនតមត័ក្តងឆ្្ុំ១៩៩៥ សៅក្តងសន្សីិទពភិពសោកសលើកទ៤ី ស្ីពសីស្ី បានស្្តសុំខានស់លើ 

្រញ្ហា ប្ររួរារសង្គម និងនសោបាយជាសបចើន ដដល្រង្ក រសស្ីមនិឲ្យចូលរមួោ៉ា ងសពញសលញសៅក្តងសហ្រមនរ៍្រស់ពកួស្រ។ 

កមមវធិី សនះអុំពាវោវសតុំឲ្យរានការ្រ ្្ច្រហ់ងិសាប្រឆ្ុំងនរឹងសស្ី សមភាពរវាងសកមងប្ររុសនិងសកមងបសី ការទទលួបានការអ្ររ់ ុំនងិការ

ដ្ទាុំសតខភាពសដ្យសសមើភាព ការដចករ ុំដលកការទទលួខតសបតរូវក្តងប្ររួរារ និងសសរភីាពក្តងការ្រនពូ្ជ។
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ការដ្រើ្ រាសអ់នសុញ្ញា CEDAW

បករុមអង្គការសស្ី និងអង្គការសិទ្មិនតសសេ ជាសរឿយៗបានសធ្ើការជាមយួគ្្សដើម្ទីាមទារឲ្យរដ្ឋា ភបិាលទទលួ 
ខតសបតរូវ សៅចុំសពាះមតខអនតសញ្ញា CEDAW រាមរយៈការដ្ករ់បាយការណ៍បសសរាល ឬការដ្កព់ាក្យ្រណ្រឹ ង 
សបកាមពធិរីារ្រដនថែម ឬរាមរយៈការទាកទ់ងអក្រាយការណ៍ពិសសសទទលួ្រនទតកហងិសាសលើសស្ីសភទ។

របាយការណ៍បសលម�
រដ្ឋា ភបិាលដដលបានចតះហតថែសលខាកាល យជារដឋាភា្ីរថនអនតសញ្ញា  CEDAW (សូមសមើលទុំពរ័ 301) បតរូវដ្ករ់បាយការណ៍រាម 
កាល កុំណតស់ៅកាន្់រណៈករាម ធកិារអង្គការសហប្រជាតិមយួ ដដលទទលួ្រនទតកសិទ្សិស្ីសៅក្តងប្រសទសរ្រស់ពកួស្រ។ 
ជាសរឿយៗ របាយការណ៍ទាុំងសនះមនិរានលក្ណៈប្រ្រប់ជរុងសបជាយសទ សដ្យរាយការណ៍ថា “ពតិជារាន្រញ្ហា  ្រ៉ាតដនអ្្ីៗ កុំពតងដត 
ប្រសសើរសឡើង”។ អង្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលអាចដ្ករ់បាយការណ៍ជុំនសួមយួដដលស្រឲ្យស ម្ ះថារបាយការណ៍បសសរាល 
ដដល រាយការណ៍អុំពកីាររ ុំសោភ្រុំពានោោ។ ជាសរឿយៗ របាយការណ៍បសសរាលទាុំងសនះ ្ឺរជាមសធយាបាយដតមយួ្រតដ់ដល 
្រណៈករាម ធកិារ CEDAW អាចទទលួរា្គ ល់ថាសិទ្សិសី្កុំពតងទទលួរងការរ ុំសោភ្រុំពានពិតបបាកដដមន។ ការសបាះពតម្ពផសាយ 
របាយការណ៍ទាុំងសនះ អាចជយួ��ទាកទ់ាញចុំណា្រអ់ារមមណ៍ពអីនរ្ជាតិសៅសលើ្រញ្ហា ដដលកុំពតងសកើតសឡើងសោះ។

ពិធីសារបននថែម
ពធិរីារ្រដនថែមថនអនតសញ្ញា  CEDAW ដដលបតរូវបានអនតមត័ក្តងឆ្្ុំ២០០០ ផ្ល់នូវមសធយាបាយចុំននួ ២ សដើម្ជីាជុំនយួ ដល់ 
សស្ី ក្តងការដ្កស់រា្ព ធសលើរដ្ឋា ភបិាល។ យន្ការសដ្ះបរាយវវិាទ្រត្រ្គលអនតញ្ញា តឲ្យសស្ីឬបករុមសស្ី ដ្ក ់“ពាក្យ្រណ្រឹ ង អុំពី ការ 
រ ុំសោភ្រុំពាន” សបកាយពពីយាោមមនិបានសសបមចក្តងការដស្ងរកយតត្ធិមស៌ដ្យសប្រើបបាស់ប្រពន័ច្បា្ររ់្រស់ប្រសទសខលួន។ 
យន្ការសសើត្រអសងកត អនតញ្ញា តឲ្យ្រណៈករាម ធកិារ CEDAW ស្រើកការសស៊ើ្រអសងកតសលើ “អុំសពើរ ុំសោភសិទ្សិសី្ធ្ងនធ់្ងរដដលរាន 
លក្ណៈជាប្រពន្័”។

អ្នករាយការណ៍ពិលសសទទួ�បន្ ទុកហិងសាបបឆាងំនឹងសស្ីលេទ
អក្រាយការណ៍ពសិសស ្ឺរជា្រត្រ្គលដដលទទលួខតសបតរូវសលើការសស៊ើ្រអសងកតរាថែ នភាពហងិសាសលើសស្ីសៅក្តង ប្រសទសមយួ។ 
ស្រអាចទាកទ់ងអ្ករាយការណ៍ពិសសស រាមរយៈការផ្ល់លិខតិ អមជាមយួរបាយការណ៍ពត័រ៌ាន ឯករារ ឬភស្តរាង ជាោយ 
លកណ៍្ អកសេរ ្រង្ហា ញពី្រញ្ហា ដដលសកើតសឡើង។ អក្រាយការណ៍ពិសសសនរឹងសធ្ើការសស៊ើ្រអសងកត រចួសធ្ើរបាយការណ៍ដ្កជូ់នអង្គការ
សហប្រជាជាតិ អមជាមយួនរឹងអនតរាសនផ៍ងដដរ។

សៅសពលខលះ អ្ករាយការណ៍នរឹងចតះសធ្ើទសសេនកចិ្ចដល់សហ្រមនដ៍ដលដ្កព់ាក្យ្រណ្រឹ ង សហើយ ទសសេនកចិ្ចសនះនរឹងជយួ�� 
ទាកទ់ាញ ចុំណា្រអ់ារមមណ៍ពរីារពត័រ៌ាន និងផល់្នូវភាពសជឿជាកស់លើការទាមទាររ្រស់អក្។ ប្រសិនស្រើអ្ក្រតិថាដុំសណើ រ 
ទសសេនកចិ្ច រ្រស់អក្រាយការណ៍ពិសសស នរឹងជយួ��ដល់ការតសូ៊រ្រស់អក្សដើម្សិីទ្សិស្ី អក្្រួរដ្កលិ់ខតិអស ជ្ ើញគ្តស់ៅសធ្ើ 
ទសសេនកចិ្ច សៅកដនលងដដលសកើតរានអុំសពើរ ុំសោភ្រុំពាន ។

សោកអក្អាចដសង្រកស ម្ ះរ្រស់អ្ករាយការណ៍ពិសសស្រច្ចត្រ្នដ្ដលទទលួ្រនទតកហងិសាប្រឆ្ុំងនរឹងសស្ីសភទ 
អាណត្ិ នងិ ពត័រ៌ាន ទុំោកទ់ុំនងរ្រស់គ្តស់ៅបតងស់នះ ៖ www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/

SRWomenIndex.aspx

សដើម្ទីទលួបានពត័រ៌ាន្រដនថែមអុំព្ីរណៈករាម ធកិារទទលួ្រនទតកល្រ្់រុំបាតក់ារសរ ើសសអើងប្រឆ្ុំងនរឹងសស្ីសភទ 

សូមចូលសៅកាន៖់ www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
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អនុសញ្ញា  CEDAW ការពារសិទ្ធិសស្ីនិងកុមរលៅក្ន ទុងបបលទសលនបា៉ា�់ 

សវទកិាសដើម្សីស្ី ចបា្រ ់និងការអភវិឌ ្ឍ (FWLD) ្រជឺាអង្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលមយួសៅប្រសទសសនបា៉ា ល់ ដដលសធ្ើការ 

“សដើម្ ីការការពារការសលើកកម្ពស់នងិការទទួលបានសិទ្មិនតសសេ”។ សវទកិា FWLD ខតិខុំល្រ ់្រុំបាត ់រាល់ទបមងថ់នការ 

សរ ើសសអើង សដ្យសប្រើបបាស់ “ចបា្រជ់ាលិខតូិ្រករណ៍មយួសដើម្ធីាោនូវសិទ្រិ្រស់ សស្ី កតរារ ជនជាតភិា្រតចិ និងបករុមដដល

សៅឆ្្ង យពសីង្គមសផសេងៗសទៀតទាុំងអស់។ សវទកិា FWLD កផ្៏ល់ជុំនយួ ដផក្ ចបា្រដ់ល់ជនរងសបគ្ះ ពកីារសរ ើសសអើងផងដដរ។

សវទិកា FWLD បានដ្ករ់បាយការណ៍បសសរាលសៅកាន្់រណៈករាម ធកិារ CEDAW ។ ជាដុំ្រងូ សវទកិា FWLD បាន 

្រសងកើត “សម្ពន័ស្រៀ្រចុំរបាយការណ៍បសសរាល” មយួរ្រស់បករុមសស្ីក្តងបសរុកចុំននួ៤៥ សដ្យបានផសាយពាណិជជកមមសៅសលើ
ទុំពរ័រារពត័រ៌ានក្តងបសរុក។ សម្ពន័ស្នះបានកុំណត្់រញ្ហា សុំខាន់ៗ ដដល្រ៉ាះពាល់ដល់សិទ្ិ រ្រស់សកមងបសី សស្ី នងិចាស់ជរា 

សហើយបានសរៀ្រចុំរបាយការណ៍បសសរាលទីមយួរ្រស់ពកួស្រ។ តុំណាងពីសម្ពន័ស្នះបានចូលរមួក្តងកចិ្ចប្រជតុំបតរួតពិនតិ្យ 

រ្រស់ ្រណៈករាម ធកិារ CEDAW ។ សបកាយព្ីរណៈករាម ធកិារ បានសចញរបាយការណ៍ទមីយួរ្រស់ខលួនមក បករុមសិទ្សិស្ី 

បាន សប្រើបបាស់របាយការណ៍សនះសដើម្សីធ្ើយតទ្ោការ ទាមទារឲ្យរានការលត្រសចាលនូវចបា្រជ់ាសបចើនដដលរានលក្ណៈ 

សរ ើសសអើង និងអនតមត័ចបា្រ់្ មីៗ ដដលរានលក្ណៈការពារ។ ជាឧទាហរណ៍ ចបា្រស់្ីពសីញ្ជ តិសនបា៉ា ល់ (ឆ្្ុំ២០០៦) បាន 

ផល់្ ឲ្យកតរារប្រ្ររ់ូ្រនូវសិទ្ទិទលួបានសញ្ជ តរិាមរយៈរ្ាយរ្រស់ពកួស្រ។ សលើសពសីនះសទៀត ចបា្រស់្ីពសីមភាពសយនឌរ័ 

(ឆ្្ុំ២០០៦) បានផ្ល់ឲ្យសសី្ដដលសរៀ្រការរចួ នូវសិទិ្រកសាបទព្យមតក៌រ្រស់ខលួន និងសប្រើបបាស់បទព្យសម្ត្ិសដ្យគ្ម ន ការ 

យល់បពម ពរីាចញ់ាតិជា្រតរស។ ចបា្រស់នះកប៏ានពបងកីសិទ្ដិលងលះ និង្រ ញ្ាតិថ្ា ហងិសាក្តងប្ររួរារ និង ហងិសា ផលូវសភទ 

រមួទាុំង អុំសពើរ ុំសោភសសពសនថែវៈរវាង្ី្រ/ប្រពន្ជា្រទសលមើសបពហមទណ្ឌ ផងដដរ។

ខ ្បុដំងឹថាខ ្បុអំាចតលងលះបាន 

ទៅទពលទនះ ប៉បុតនខ្ ្បុខំ្លា ច 

បាតប់ង ់កនូ ប សីរបសខ់ ្បុ។ំ

ចបាបថ់្ីចចងថាឯង 

មិនចាបំាចល់ះបង ់

កនូទនាះទទ!

ស្រអាចសប្រើបបាស់កិច្ចបពមសបពៀងសិទ្មិនតសសេអនរ្ជាតិទាុំងសនះ សដើម្គី្ុំបទយតទោ្ការក្តងបសរុក និងអន្រជាតិ ជាសបចើន។ 

ស្រអាច សប្រើបបាស់កិច្ចបពមសបពៀងទាុំងសនះសដើម្គី្ុំបទការ្រសងកើតនូវប្រពន័ស្វជជរាសសក្ានដ់តប្រសសើរ ដូចដដលសស្ីថន តុំ្រន ់វលីកាស 

បាន សធ្ើ (សមើលទុំពរ័ 39) សៅក្តងប្រសទសស្រ៉ារូសដើម្្ីរសងកើតសម្ពន័អ្នរ្ជាតិប្រយតទប្្រឆ្ុំងនរឹងហងិសាសលើ សស្ី ដូចដដល ្រតរស ថន 

យតទោ្ការ ្រូរពណ៌ស បានសធ្ើសៅក្តងប្រសទសកាណាដ្ (សមើលទុំពរ័ 161) ឬសដើម្ជីុំរតញការអនតមត័ចបា្រជ់ាតិ្មីៗ ដូចដដលបករុម 

អង្គការ សៅក្តងទ្្ីរអាសហ្កិបាននិងកុំពតងសធ្ើសដើម្្ីរ ្្ច ្រអ់ាពាហ៍ពពិាហ៍កតរារសៅប្រសទសរា៉ា ឡាវ ី(ទុំពរ័ 72) នងិការពារសិទ្សិស្ី 

សមរា៉ា យសៅក្តងប្រសទសសកនោ៉ា  (សមើលទុំពរ័ 71)។ 

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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កចិ្្្ច ្រមដ្្រៀងថ្នា កត់រំន់
អង្គការថ្ាកត់ុំ្រនថ់ន្រណ្ារដ្ឋា ភបិាលជាតិកប៏ានអនតមត័កិច្ចបពមសបពៀងសផសេងៗដដលដចងអុំពសិីទ្រិ្រស់សស្ីសភទផងដដរ។ 

ក្តងករណី     មយួចុំននួ អក្អាចង្យបសរួលក្តងការោុំយកពាក្យ្រណ្រឹ ងសៅដ្កស់ៅរាថែ ្រន័ដដលបតរួតពិនតិ្យកិច្ចបពមសបពៀងថ្ាកត់ុំ្រន់

ទាុំងសនះក្តងតុំ្រនរ់្រស់អ្ក ជាជាងដ្កព់ាក្យ្រណ្រឹ ងសៅកានអ់ង្គការសហប្រជាជាតិ ទ្ ល់ដតមង្។ 

អនតសញ្ញា អនរ្ទ្្ីរអាសមរកិស្ីពកីារ្រង្ក រការដ្កស់ទាសទណ្ឌ និងការល្រ្់រុំបាតហ់ងិសាប្រឆ្ុំងនរឹងសស្ីសភទ (The Belém do Pará 

Convention) បតរូវបានអនតមត័សដ្យអង្គការរដឋាអាសមរកិ (OAS) ក្តងឆ្្ុំ១៩៩៤ សដើម្្ីរសងកើតនតីិវធិចីបា្រស់ុំសៅល្រ្់រុំបាតហ់ងិសា 

ប្រឆ្ុំងនរឹង “សតច្ចរតិភាពដផក្រាងកាយផលូវសភទនិងផលូវចត្ិរ្រស់សស្ីទាុំងក្តងជវិតិរាធារណៈនងិជីវតិឯកជន” ។

ពធិរីារថនធមមនត្ ញា សិទ្មិនតសសេអាសហ្កិស្ីពសិីទ្សិស្ីក្តងទ្្ីរអាសហ្កិ បតរូវបានអនតមត័សដ្យសហភាពអាសហ្កិ (AU) ក្តង 

ឆ្្ុំ២០០៣។ ពិធរីារសនះរមួ្រ ្្ចូ លការការពារសបរា្រស់សី្វយ័ចុំណាស់ សសី្ពកិារ និងសស្ីផទតកសមសរា្រសអដស៍ បពមទាុំងសលើកសទួយ

សិទ្ទិទលួបានសសវាសតខភាព រមួទាុំងសសវាសតខភាពផលូវសភទ និងសតខភាព្រនពូ្ជផងដដរ។

អនតសញ្ញា ទបីករុងអតស្ីង្់រ៊តល (អនតសញ្ញា ស្ីពកីារ្រង្ក រ និងប្រយតទប្្រឆ្ុំងហងិសាសលើសស្ីសភទ និងហងិសាក្តងប្ររួរារ) បតរូវបាន    អនតមត័ 

សដ្យបករុមប្ររឹកសាអឺរ ៉ាត្រសៅក្តងឆ្្ុំ២០១១។ អនតសញ្ញា សនះប្រកាសថារដ្ឋា ភបិាលជាតិរានកាតពក្ចិ្ច្រង្ក រនងិ សដ្ះបរាយ  ហងិសា  

ប្រឆ្ុំង នរឹងសស្ីសភទប្រ្រទ់បមងទ់ាុំងអស់ និងអុំពាវោវឲ្យរានការកាតស់ទាសអក្ប្របពរឹត្្រទសលមើស។

សៅក្តងតុំ្រនអ់ាសតីបា៉ា សតីហ្កិ រានអង្គការមយួដដលរានស ម្ ះថា អង្គការឃាល ុំសមើលសកមមភាពសិទ្សិស្ីអន្រជាតិ (IWRAW) 

កុំពតងសធ្ើសកមមភាពបតរួតពិនតិ្យសិទ្មិនតសសេ។ សបរា្រព់ត័រ៌ាន្រដនថែម សូមចូលសៅស្រហទុំពរ័ www.iwraw-ap.org ។

កចិ្ចបពមសបពៀងអន្រជាតិផល់្ឲ្យបករុមសសី្នូវឧ្រករណ៍សុំខាន់ៗ សបរា្រស់ប្រើបបាស់ក្តងការតសូ៊ទាមទារសិទ្ិ នងិសមភាព សបរា្រ ់

សស្ី។ ្រ៉ាតដន្ ជាសរឿយៗរដ្ឋា ភបិាលមនិបានស ល្ើយត្រ និងមនិបពម ល្ ស់្រ្ូរសទ សហើយ្រណៈករាម ធកិារ CEDAW កព៏តុំរាន អុំណាច 

ចា្រ្់រង្ុំឲ្យអនតវត្សោះដដរ។ ការពយាោមសប្រើបបាស់កិច្ចបពមសបពៀងទាុំងសនះសដើម្ទីាមទារឲ្យរដ្ឋា ភបិាលទទួលខតសបតរូវ អាចជា  

ដុំសណើ រការ មយួដដលរានសភាពយតឺោ៉ា វនិងខកចិត។្ ្រ៉ាតដន្ វាអាចជាដផ្កដស៏ុំខានម់យួថនការសរៀ្រចុំចលោសដើម្សីតខភាព សសី្ 

ស្រើបានផ្គួ្រផសេុំជាមយួសកមមភាពនិងយតទ្ោការក្តងបសរុក។

យុសនិាកាសមធុសនមយួដកា�និាក់ ដចកាកឈស 

ទាមទាស យុន្ធិម៌ (ដមើលសពំព័ស 176) គឺអ 

ឧទាហសណ៍  មយួនធយុសិនាកាសអុធស្អនដិ�ល 

រាធ ដក្សគសកាសគាចំសសចរាបស់សិិសិស្ើដៅ ជុវំញិ 

ពភិពដោក។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥


